
 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

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

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  

จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลน กลุมชํานาญการ 2/63 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

http://www.person.doae.go.th/
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หนาที่ 1 /28

ตําแหนง

พื้นที่ทั่วไป
คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

1 8 นางสาวเชาวพรรณ  อัครวิสิทธิ์กุล เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ
กลุมวิจัยดานการสงเสริมการเกษตร คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th
2 14 นางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

กลุมตรวจสอบภายใน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 159 นายณสรวง  สุขประเสริฐ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นิติกรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมวินัยและนิติการปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กองการเจาหนาที่    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

4 197 นางสาววิลาสิณี  ชูชวง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

ธรรมชาติ กองแผนงาน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

5 214 นางสาวชุติมา เภตรา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

กลุมประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

ธรรมชาติ กองแผนงาน ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

6 357 นางสาววณพร  แสนคํา ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดอุตรดิตถ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  

จังหวัดเชียงใหม

7 941 นางสาวนุจรี เพลา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาเครือขายเกษตรกร

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(กองพัฒนาเกษตรกร)

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลขที่

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ

รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) จํานวน 205 ราย พื้นที่ทั่วไป จํานวน 196 ราย พื้นที่ชายแดนใต จํานวน 9 ราย

หมายเหตุ
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

8 948 นายจักวัน   เอี่ยมประเสริฐ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

(กองพัฒนาเกษตรกร) เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

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

9 985 นางสาวสุกัญญา  มานอย ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(กลุมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

10 1351 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

(กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดระยอง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

11 1355 นางสาวผกาพันธุ ละมัย หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

จังหวัดระยอง นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

12 1459 นางสาวสาริณี บุตรดาวงศ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

จังหวัดอุดรธานี  

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 

จังหวัดขอนแกน

(ศูนยขยายพันธุพืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

กองขยายพันธุพืช)



หนาที่ 3 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

13 1522 นายวิสูตร  หมัดหมีด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

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

14 1543 นางสาวบุสยา ปลองออน ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดสงขลา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

จังหวัดสงขลา    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

15 1594 นางสาวเยาวเรศ เมืองอินทร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

กลุมพัฒนาบุคลากร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

จังหวัดเชียงใหม แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

16 1602 นางสาวจุฑามาศ นิลพันธ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

(กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร) เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

จังหวัดเชียงใหม นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

17 1627 นางสาวพรพรรณ จําปา ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

จังหวัดเชียงใหม  

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม

18 1737 นายเผด็จศึก  สุพรรณรัตน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่



หนาที่ 4 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

19 1848 นางสาวสุภัทรา  พันธสุข คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

20 1931 นายชรินทร  ขําดี เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยกระเจา ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

จังหวัดกาญจนบุรี ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
หากพนระยะเวลาทีกําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

21 1975 นางสาวธันยดา  ทันสมัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

(กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร)  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

จังหวัดระยอง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพือขอประเมินมากอน หมายถึง 

22 2023 นางสาวบุศกร  โกฎิรักษ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดกาฬสินธุ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 
หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

23 2250 นายรุงโรจน  ดีลี้ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

24 2303 นางอรวรรณ  ภักดีไทย ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน  

25 2304 วาที่รอยตรีหญิงยุภารัตน พนมพรม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

26 2306 นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน



หนาที่ 5 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

27 2318 นางสาววรัญชลี ทองสารไตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแกน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดขอนแกน คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

28 2321 นายจีรพงศ ตาแสง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแกน ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดขอนแกน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

29 2353 นายวิชิต  วิชาเงิน (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดขอนแกน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

30 2387 นายชัชวาลย  ทุมแถว    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดขอนแกน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

31 2452 นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอพระยืน เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดขอนแกน ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

32 2471 นายลิขสิทธิ์  กฤษณะกาฬ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอพล ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดขอนแกน ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

33 2472 นางสาวคมขํา  เจริญอินทร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพล

จังหวัดขอนแกน

34 2601 นางสาวแสงมณี  เกิดพงษ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอโปงน้ํารอน

จังหวัดจันทบุรี



หนาที่ 6 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

35 2663 นางสาวนฤมล สิงหเถื่อน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

36 2680 นายวัชร ลิ้มวรรณดี หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอทาตะเกียบ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดฉะเชิงเทรา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

37 2685 นายจีรณัทย หงษจาตุรันต (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

38 2717 นางสาวธัญญรัตน พุทธิมา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดฉะเชิงเทรา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

39 2897 นายพิชิต  ธรรมศักดิ์ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดชัยนาท ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

40 2985 นางสาวดวงกมล เริ่มตระกูล ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

กลุมอารักขาพืช ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

41 2992 นางสาวทัศยา ตาปราบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

42 3155 นางสาววนิดา ชุมคง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร



หนาที่ 7 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

43 3178 นายเดชจรัส ยังพลขันธ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชุมพร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดชุมพร คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

44 3267 นายนัทพงศ  จันทรานนท หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

45 3288 นางสาวณัฐชยา ใจดี (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

46 3337 นางสาววารุณี ศรีนุช    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงราย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

47 3376 นายเขลางค วงศโสภา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดเชียงราย ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

48 3378 นางสาวปริศนา  ตะตนยาง ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

กลุมอารักขาพืช ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

49 3387 นางสาวสริยาภรณ ชัยชนะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา

จังหวัดเชียงราย

50 3391 นายสุรชัย บุญวรเศรษฐ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา

จังหวัดเชียงราย



หนาที่ 8 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

51 3412 นางสาวผกากาญจน ถาหมี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดเชียงราย คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

52 3414 นายสุพจน คํายา หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

53 3429 นายกรธีรวัจน  หมื่นเตียง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแมฟาหลวง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

54 3482 นางสาวธิดาวรรณ  กันธิมา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภออมกอย แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

55 3487 นางสาวสุปรานี อินทรศักดา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดพิจิตร ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

56 3553 นางสาววรรณี  ศรีภักดิ์ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดศรีสะเกษ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

57 3596 นางพรสวรรค  วจนชัย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

58 3612 นายเนติพล  นนทธรรม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

59 3615 นายปอร  อุดม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดเชียงใหม คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

60 3682 นายณัฐพงษ  ทาศักดิ์ หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดเชียงใหม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

61 3688 นางสาวนีรนุช ตาละกา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแมอาย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

62 3726 นางกติญา เลี้ยงสกุลเวทย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดตรัง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

63 3729 นางสาวสุภาพร  หมุนแกว หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดตรัง ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

64 3749 นางกนกกาญจน ดํารงคดี ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

กลุมอารักขาพืช ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

65 3859 นางรัชกาญจน สาธุธรรม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด

66 3861 นายพระรถ  บุญตูบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมงอบ

จังหวัดตราด
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

67 3875 นางสาวศริณประภา ประเสริฐ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

68 3958 นางสาวรัตนาพร  รัฐเมือง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภออุมผาง ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดตาก หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

69 4174 นายอรุษ  พิมพสราญ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครพนม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

70 4250 นางสาวชไมพร พรหมจรรย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมอารักขาพืช แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

71 4297 นายคนึงศักดิ์  พรหมดี หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดนครราชสีมา ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

72 4318 นายขวัญชัย  นุชจังหรีด ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดนครราชสีมา ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

73 4400 นายเกรียงศักดิ์  ณรงคชาญชัยกุล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอปกธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

74 4423 นางสาวจิราพร แซตาง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

75 4475 นางชลอ  ภิรมยภักดิ์ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

76 4505 นางสาวสุวิมล  พลโดด หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอบานเหลื่อม ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดนครราชสีมา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

77 4580 นางสาวพรทิวา คลายเดช (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครราชสีมา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

78 4589 นางสาวธนิตา หอมกระโทก    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพารักษ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครราชสีมา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

79 4638 นายธนกฤต พรหมทอง หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอหัวไทร เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

80 4628 นางสาวอนงค  ขุนดํา ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

81 4650 นางสาวอัมราวดี ศรีสุขใส

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอลานสกา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

82 4724 นางสาวฐนิตา วิโรจนกุล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียรใหญ

จังหวัดนครศรีธรรมราช



หนาที่ 12 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

83 4849 นายสุเมธ อนุสี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครสวรรค     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดนครสวรรค คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

84 4878 นายเทอดธวัช โสภณดิลก หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอโกรกพระ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดนครสวรรค หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

85 5026 นางสาวพชรพรรณ  ผองคณะ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

86 5221 นางสาววัชราภรณ  มะโนคํา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอนานอย แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนาน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

87 5248 นายกมลสันต  ไชยสีติ๊บ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดนาน ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

88 5422 นายวิชิต  พฤกษา ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอพุทไธสง ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดบุรีรัมย ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

89 5462 นายจิราเมศร  ลีนามวงษธนัน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย

90 5553 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

91 5628 นายชัยวัฒน หังสเนตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

92 5632 นางสาวธนนันท สนสาขา หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

93 5660 นางสาวจิฬาภรณ  สุขกล่ํา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

94 5666 นางสาวบุษกร  ทองสุข    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

95 5675 นางสาวชุลินนา  ลาภสงผล หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

96 5723 นางสาวนฤมล  ฟุงสุข ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอประจันตคาม ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดปราจีนบุรี ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

97 5742 นายปฐถากร สรอยสูงเนิน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทรบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

98 5974 นางสาวเมธาพร ลมัยศรี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

99 5977 นางสาวณัฐชยา  งามลาภ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

100 5978 นายณัฐวรรธน  จารุทรรศนพิมล หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

101 6023 นางสาวรุงอรุณ ทาวรรณะ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

102 6082 นางสุนันทา ณ มา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดพะเยา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

103 6104 นายสิรภัทร บุญปน หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอปง เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดพะเยา ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

104 6245 นางสาวรดาณัฐ กําลังเกื้อ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดพัทลุง ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

105 6267 นางธนกาญจน รัตโนภาส

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน

จังหวัดพัทลุง

106 6339 นางสาวเจนจิรา  ทาระนัด

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร



หนาที่ 15 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

107 6380 นายธิตินทร จารักษ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามงาม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดพิจิตร คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

108 6416 นายภากร  เข็มเงิน หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดพิจิตร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

109 6419 นางสาวสุภาพรรณ เพ็งเพชร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสากเหล็ก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดพิจิตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

110 6442 นางศรีสุชาดา กวนดวง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

111 6444 นางศิริพร โปรงเจริญ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

112 6463 นางสาวนิตยา  นุมเนื้อ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดพิษณุโลก ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

113 6466 นางสาวสุภัสชา จันพร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

114 6487 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา

จังหวัดพิษณุโลก



หนาที่ 16 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

115 6611 นางสาวปาริฉัตร บุญยืน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

116 6668 นายธนพัฒน รุงวัฒนพงษ หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

117 6720 นางสาววิภาดา  แสวงทอง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กลุมอารักขาพืช    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

118 6726 นางสาวขนิษฐา  กาคํามูล ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอหลมสัก    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดเพชรบูรณ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

119 6727 นางสาวดารณี  สุวรรณกาศ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานเกษตรอําเภอหลมสัก ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

จังหวัดเพชรบูรณ นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

120 6731 นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

สํานักงานเกษตรอําเภอหลมสัก ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

จังหวัดเพชรบูรณ  

121 6735 นายกฤษณะ  มาโยม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหลมสัก

จังหวัดเพชรบูรณ

122 6859 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐขรวงศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอลอง

จังหวัดแพร



หนาที่ 17 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

123 6925 วาที่รอยตรีหญิงพันธุเครือ ทิพยโสด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอวังชิ้น     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดแพร คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

124 7080 นายวิชิต  พิเมย หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอนาเชือก ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดมหาสารคาม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

125 7093 นางสาวมุกดารัศมิ์ สุวรรณพันธ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดมหาสารคาม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

126 7105 นางสาวอมรศรี ไชยวงษ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอวาปปทุม แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดมหาสารคาม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

127 7110 นางสาวจินตนา คําแสนพันธ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอแกดํา เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดมหาสารคาม ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

128 7135 นายมั่นคง  หงสสิงห ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอยางสีสุราช ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดมหาสารคาม ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

129 7139 นางสาวพัชรี ลาโคตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

130 7399 นายธวิท  เพียรหัด

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง

จังหวัดยโสธร



หนาที่ 18 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

131 7466 นายปริวรรต  นามมนตรี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอคอวัง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดยโสธร คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

132 7656 นางสาวจงกลณี  อวนสูงยาง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดรอยเอ็ด หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

133 7674 นางสาวพิศมัย  งามผิวเหลือง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสมเด็จ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดรอยเอ็ด    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

134 7738 นายสัญชาติ คงบัน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

135 7780 นายอิสระ บุญเย็น หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดระยอง ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

136 7814 นางสาวพิมพประไพ  ปงพิมาย ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดระยอง ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

137 7834 นายกัมปนาท รื่นรมย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชะเมา

จังหวัดระยอง

138 7839 นางสาวเทวิณี พันธสิทธิ์

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบานคาย

จังหวัดระยอง



หนาที่ 19 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

139 7908 นายเอกธาดา  จีนหลี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดราชบุรี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

140 7909 นางสาววาสนา ไทยถาวร หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดราชบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

141 8001 นางปยาภรณ ทองอินทร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดลพบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

142 8094 นางสาวเสาวลักษณ ยองรัมย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอลําสนธิ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดลพบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

143 8137 นายคิมหันต สิงหไชย หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดลําปาง ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

144 8154 นางสาวอัญชลี  ควยเทศ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดลําปาง ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

145 8282 นางสาวฐิรชญา  ปนทองกลาง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน

146 8317 นางสาวสุพัตรา  สุนันตา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน



หนาที่ 20 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

147 8466 นายทรงกลด  พิมใจ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเรือ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดเลย คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

148 8537 นายธงชัย  หงศรีเมือง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดศรีสะเกษ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

149 8560 นางสิริวรรณวดี  พิมพทราย (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดศรีสะเกษ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

150 8603 นายมงคลชัย  ชุมโทโล    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดศรีสะเกษ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

151 8655 นายกฤตธนกร แสงสม หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอยางชุมนอย เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

152 8662 นางสาวทัศนีย ทองพันชั่ง ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยทับทัน ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดศรีสะเกษ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

153 8681 นายชัยณรงค  ศรีลาชัย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบึงบูรพ

จังหวัดศรีสะเกษ

154 8844 นางสาวสุนิษา  ชัยขันธ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร



หนาที่ 21 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

155 9191 นายนพกาญจน สกลสนธิเศรษฐ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

156 9205 วาที่รอยตรีศรุต  หลบหลีกพาล หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดสมุทรปราการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

157 9248 นางนารีรัตน   สุนทรธรรม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

158 9245 นายชุมพร   ผลประเสริฐ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

159 9282 นางสาวคริษฐา สุนทรีรัตน หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

160 9425 นางพชระ แสงสวงค ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดสระบุรี ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

161 9467 นายบัณฑิต  ผลวาวแวว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

162 9503 นางสาวณิศรา สามบุญศรี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี



หนาที่ 22 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

163 9511 นางปณิตา  ฮวบเจริญ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

164 9661 นางสาวทวีพร  เขียวแกว หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดสุโขทัย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

165 9703 นางสาวรัตนา  อนันต (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

166 9768 นายปยะ  บุญเรืองรอด    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสุพรรณบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

167 9778 นางสาวกรรณิกา  เสือแดง หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีประจันต เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

168 9795 นางสาวสุพัฒนา  วงทวี ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภออูทอง ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดสุพรรณบุรี ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

169 9818 นางฐิตามินทร คงสําราญ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

170 9877 นางสาวชิดชนก มาลาวิสุทธิ์

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี



หนาที่ 23 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

171 9882 นางวิไลวรรณ พรอมประเสริฐ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดสุราษฎรธานี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

172 10031 นางสาวนิตยา  พัชรานุ หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดสุรินทร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

173 10174 นายวิชิต  ประไวย (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอพนมดงรัก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสุรินทร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

174 10193 นายเปรมปรี นนทฤทธิ์    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

175 10271 นายคีตธารา  นาเมืองรักษ หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเชียงใหม เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดหนองคาย ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

176 10273 นายธิติณัฎฐ  กาญจนวลีกุล ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอทาบอ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดหนองคาย ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

177 10368 นายประชา อินแกวภะเนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู

178 10483 นายเกรียงไกร  วงษปาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง



หนาที่ 24 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

179 10584 นางสาวนิภา แถนสีแสง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

180 10585 นายสุเมธ  ชินตุ หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอนายูง ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดอุดรธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

181 10594 นางพัชราวดี เอ็นมาก (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมอารักขาพืช  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

182 10742 นางสาวกุณฑีราภัสสร รานกันทาพัทธ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

183 10803 นางสาวอัศนีย เครือดวงคํา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอทาปลา เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

จังหวัดอุตรดิตถ ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

184 10854 นายภูธีรรันทร ขันสัมฤทธิ์ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

185 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

186 10868 นางสาวสุรัสวดี  คณฑา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไร

จังหวัดอุทัยธานี



หนาที่ 25 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

187 10896 นางสาวกนิษฐา  ชํานิเกษตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดอุทัยธานี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

188 10948 นายศิริชาติ  ฆารวิพัฒน หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุบลราชธานี ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดอุบลราชธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

189 11023 นางอัญชณา แสงโชติ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอมวงสามสิบ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดอุบลราชธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

190 11027 วาที่รอยตรีวิทิต ปรินายวนิชย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

สํานักงานเกษตรอําเภอมวงสามสิบ แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุบลราชธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

191 10070 นางภัทราวดี เหลาศรี หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

192 11038 นายสุจินต รงฤทธิ์ ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

จังหวัดอุบลราชธานี ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 

193 11090 นายธวัชชัย  พันเทศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

194 11216 นายอินทัช  จันทรเรือง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอํานาจเจริญ



หนาที่ 26 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

195 11116 นางสาวอรสา  เกตศักดิ์ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสําโรง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

196 11147 นายพิทักษชัย   บั้งทอง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเหลาเสือโกก ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

จังหวัดอุบลราชธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

 



หนาที่ 27 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

1 5098 นางสาววิสุณี อยูวัฒนา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

สํานักงานเกษตรอําเภอระแงะ เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

จังหวัดนราธิวาส หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

2 5163 นายฐานันตร สุทธิกวี ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอจะแนะ

จังหวัดนราธิวาส (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

3 5810 นางสาวจุฑารัตน  พรมจุล  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

จังหวัดปตตานี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

4 7308 นายจักรกฤษณ กันแสงแกว แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

5 7327 นางสาวปวีณา  ฉัตรเทียนชัย เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

จังหวัดยะลา ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

6 7335 นายธรรมธัช ปราชญาวงศ ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอรามัน

จังหวัดยะลา

7 7356 นางสาวกมลชนก  ญานุชิตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา



หนาที่ 28 /28

ตําแหนง
ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

เลขที่
หมายเหตุ

8 8973 นางสาวชุติกาญจน  บุญทองทอง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

จังหวัดสงขลา คัดเลือกที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

9 9135 นายกฤษฎา หลักเมือง หรือ download เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือก

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ได ตั้งแตวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/ เดือน/ ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง 

ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่ง

แตงตั้งใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ 

หากตรวจสอบพบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล

เรื่องสัดสวนการจัดทําผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงาน

เปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปน

ผลงานของตน หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่

นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5

ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคําขอ

ประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก

ขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี 



เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน 

เพ่ือเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 

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

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

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

1. 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 

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

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

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

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

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

6. 

 

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

 

 

 

 

 

ติดรูปถาย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน
ตางๆ 

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

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

 อัตราเงินเดือน 
….....................… 
……………………… 
……....................… 
………………………        
    

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

8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
       ป 

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

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

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

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

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

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

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

9. ประสบการณในการปฏบิัติงาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากขอ 7  
เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

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

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

 

หมายเหตุ ขอ 1 – 10 ใหผูขอรับการประเมินเปนผูกรอกขอมูล และฝายบริหารท่ัวไป/หนวยงาน 

  การเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตอง 
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

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

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

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

4. ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ีนท่ีเก่ียวของ หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือเก้ือกูลดวย) 

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

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

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได 
 (  ) อยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการประเมินผลงาน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

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

ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

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

 

 

 

 

 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

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

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



ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

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

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

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - รักษาวินัย 
    - ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
      ของขาราชการพลเรือน 
 

 

 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

 

 

 

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

. 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

 

 

 



ตอนท่ี 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 

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

 

10 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

.  

รวม 100 ................ 

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

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

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

ท้ังนี้  ใหผูประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแตละหัวขอใหชัดเจน 
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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
(เสนอผลงานท่ีผานมายอนหลังไมเกิน 3 ป จํานวน 1 เรื่อง ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)  

1. ช่ือผลงาน ...................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   .................................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................     
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................................     
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................................     
    ................................................................................................................ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   1. .................................................................. 
   2. ................................................................... 
   3. ................................................................... 
   4. ................................................................... 
   5. ................................................................... 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ........................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
  ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 
  1. ........................................................................... 
  2. .......................................................................... 
  3. ........................................................................... 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
  1. …………………………………………..…………………… 
     2. ........………………………………………………………… 
  3. ........................................................................... 
 
 



 
5. การนําไปใชประโยชน .................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  
  ปญหาอุปสรรค 
  1. ………………………………………………………………… 
  2. ........................................................................... 
  ขอเสนอแนะ 
  1. ............................................................................ 
  2. ............................................................................ 
 
7. ผูรวมดําเนินการ (ถามีผูรวมใหระบุรอยละของผูรวมดําเนินการดวย ถาไมมี ใหใส “ไมมีผูรวมดําเนินการ”) 
    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตําแหนง.................................. สัดสวนผลงานรอยละ................... 
    7.2 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตําแหนง.................................. สัดสวนผลงานรอยละ...................     
 

  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
ความเปนจริงทุกประการ 

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

ไดตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

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

 
 
 
 
 
 
  

ผลงานท่ีผานมาเปนผลสําเร็จของงาน  ใหนําเสนอในรูปแบบการสรปุวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึนระบุผลสาํเร็จของงาน  ประโยชนท่ีเกิดจาก
ผลงานน้ัน หรือนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง 

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

 



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

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

บทวิเคราะห/แนวความคิดเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งโดยสรุป 
 บทวิเคราะห ........................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จากการวิเคราะหจึงมีแนวความคิดในการ ............................................................................................. 
 ................................................................................................โดย..................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

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

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

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

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

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

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

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