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ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
เลขท่ี

พ้ืนท่ีท่ัวไป

1 190 นางสาวจุฑามาศ หนูแดง คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มโครงการและงบประมาณ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
กองแผนงาน การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
2 865 นางสาวศศิวิมล บุญประเสริฐ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

3 818 นายณัฐพล สมุหเสนีโต (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4 896 นางสาวเสาวลักษณ์ ศักด์ิสิทธ์ิ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
5 900 นางสาวณัฐชา อิสระกุล หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
6 907 นายวรรธนวิทย์ เฉลยผล หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำร
กลุ่มพัฒนาส่ือส่งเสริมการเกษตร รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำมควรแก่กรณี

7 951 นางสาวจิราพร เชียงชะนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ท่ี ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
รอบท่ี 2 ปีงบประมำณ 2564 (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2564) จ ำนวน 223 รำย พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 198 รำย พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ จ ำนวน 25 รำย
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ท่ี ช่ือ - สกุล

8 918 นางสาวอารยา สุขเกษม คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรมด้านการเกษตร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
9 1058 นายชานนท์ มณีรัตน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
10 1070 นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
11 1194 นางสิรินันท์ สระทองยอด ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
(ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร) เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ

หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
12 1232 นายวชิราวุธ ชนะเคน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
จังหวัดชัยนาท รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง

ตำมควรแก่กรณี
13 1451 นายนิสันต์ิ กงเพชร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 
จังหวัดขอนแก่น

14 778 นางสาวพรนภา ชนะสุวรรณ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบ่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา 
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15 552 นางสาวนิสิตา เพชรา คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
16 1571 นางสาวสุนันทา ก าเหนิดโทน ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 
จังหวัดชุมพร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
จังหวัดสงขลา  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
17 1572 นายสันติ แก่อินทร์ ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
จังหวัดชุมพร ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
จังหวัดสงขลา    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 

หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
18 1592 นางสาวอังคณา สิงห์ทอน เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
กลุ่มพัฒนาบุคลากร หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
19 1596 นางสาวสุปรียา ไวยโอรส รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำมควรแก่กรณี
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่

20 1614 นายขวัญชัย ไชยวันดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่
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21 1629 นางสาววิยะดา แก้วเคียงค า คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
22 1671 นางสาวสุดารัตน์ วังง้ิว ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดล าพูน (เกษตรท่ีสูง) (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
จังหวัดเชียงใหม่  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
23 1692 นางรัตนาพร จิตตรง ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดเชียงใหม่    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
24 3177 นางสาวอามีนา เส็นแอ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดล าพูน (เกษตรท่ีสูง) หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
25 3336 นายจีรวัฒน์ พานิชอ านวย รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำมควรแก่กรณี
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดพิษณุโลก
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 

26 2282 นางสาววราภรณ์ รอดทองเติม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ี 3
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร



 หน้า 5 /30

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
เลขท่ี

ท่ี ช่ือ - สกุล

27 2281 นางสาวแวววดี พุทธรักษา คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ี 4     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
กองขยายพันธ์ุพืช) กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
28 1757 นางสาวทิพวรรณ เทพบุรี ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)

   1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
29 1738 นางสาวชนันชิดา คิดรอบ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกระบ่ี ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
จังหวัดกระบ่ี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
30 1812 นางสาวนันทภรณ์ แช่มตา ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
31 1822 นางสาวบัวทอง สุขแก้ว หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
32 1875 นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตำมควรแก่กรณี
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

33 1906 นางสาวสมพร รามเนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
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34 1936 นายกรภัทร์ โพธิจักร์ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยกระเจา     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดกาญจนบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
35 1831 นางสาวเกศริน เถาตะกู กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดกาญจนบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

36 1989 นางรินดา สว่างโคตร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาคู  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดกาฬสินธ์ุ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
37 2078 นางสาวปิยะพรรณ พูลเพ่ิม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยเม็ก ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
38 2210 นางสุพรรณิกา อยู่ครอบ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรงาม หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดก าแพงเพชร หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
39 2223 นายณรงค์ หนองหลวง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดก าแพงเพชร ตำมควรแก่กรณี

40 2429 นางสาวพรรณทิพา ทองค าเปลว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น

41 2464 นายอลงกรณ์ แก่นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองนาค า
จังหวัดขอนแก่น
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42 2632 นางสาวณัชชา ลอยแก้ว คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งหางแมว     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดจันทบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
43 2783 นายธวัชชัย พินิจใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

44 2809 นางสาววรุณดา อินจินดา (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านบึง  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดชลบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
45 3018 นายปิยวัช ชัยศรี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านเขว้า ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดชัยภูมิ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
46 3123 นางยุพดี นครพรหม หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอคอนสาร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดชัยภูมิ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
47 3189 นางสาวอังคณา พุ่มขจร หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดชุมพร ตำมควรแก่กรณี

48 3196 นางสาวนภสร เช่ียวชูกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

49 3262 นางสาวอรณิชา สุทธิแป้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
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50 3284 นางสนัญชญา โสภา คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดเชียงราย การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
51 3328 นายอาทิตย์ ทะระ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่จัน ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดเชียงราย หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

52 3406 นายเดชา เงินเย็น (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัย  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
53 3453 นายไกรสรณ์ ค าเงิน    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอยหลวง ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดเชียงราย    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
54 3467 นายกอบลาภ แสงสุวรรณ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
55 3473 นายธนเดช วงค์เขียว หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตำมควรแก่กรณี

56 3501 นางสาววาสิณี วิรุญรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

57 3551 ว่าท่ีร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธ์ิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
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58 3602 นางสาวรรินธร รินสินจ้อย คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันก าแพง     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
59 3625 นางผกามาศ ขันไข กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

60 3680 นายวิวัฒน์ สันใจ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดเชียงใหม่    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
61 3716 นางสาวลีลา เท่ียงธรรม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
62 3724 นางสาวกรรณิการ์ มาเอียด หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดตรัง หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
63 3816 นางสาวพัทธนันท์ บุญคง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหาดส าราญ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดตรัง ตำมควรแก่กรณี

64 3887 นางสาวชนินทร ตียวรุณกรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก

65 3900 นางสาววรารัตน์ สมบัติเช้ือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก
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66 3915 นายปพนธนัย ยองจา คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดตาก การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
67 3939 นายการันต์ กันใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดตาก หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

68 3977 นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
69 4008 นางสาววันธนา ปรีเปรม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนครนายก    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
70 4031 นางสาวขนิษฐา ยินดี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
71 4033 นายเลิศสิริ ศรีจันทร์โฉม หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตำมควรแก่กรณี

72 4062 นางสาวสุภาวดี ข าอ่ิม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

73 4071 นางสาวชุดาภา จันทร์ชัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม



 หน้า 11 /30

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
เลขท่ี

ท่ี ช่ือ - สกุล

74 4075 นางสาวอังสณา ช้ันประเสริฐ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดนครปฐม การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
75 4080 นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดนครปฐม หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

76 4157 นางสาวพรรณิภา ก่ าเสริฐ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครพนม  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดนครพนม    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
77 2677 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขวัญเจริญศรี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาหว้า ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนครพนม    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
78 4285 นายชูศักด์ิ ดรุณชู หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดนครราชสีมา หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
79 4301 นางสาวทิพรัตน์ ลอยมา หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอจักราช รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดนครราชสีมา ตำมควรแก่กรณี

80 4390 นางสาวมานิดา เด่ือกระโทก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

81 4418 นายโยธิน มุละสีวะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
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82 4455 นางสาววไลพร ยึดพวก คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดนครราชสีมา การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
83 7270 นายอดิศร เดยังรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากช่อง ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดนครราชสีมา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

84 4636 นางสาวพิมลรัตน์ อินทร์ภักดี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดนครศรีธรรมราช    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
85 4645 นายชัยวัฒน์ บุญพัฒน์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอขนอม ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนครศรีธรรมราช    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
86 4702 นางสาวชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระพรหม หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
87 4783 นายอนุพร รัตนพันธ์ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำมควรแก่กรณี

88 4848 นางสาวพัชรี ไกรกาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

89 4882 นายเสกสรรค์ อุดมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
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90 5028 นางสาววิไล แป้นแก้ว คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรน้อย     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดนนทบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
91 10322 นางสาวรัตนาภรณ์ เรพล กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มอารักขาพืช ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

92 5333 นางธิดารัตน์ ส าเร็จรัมย์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
93 5340 นายพลาดร ฐานะ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
94 5342 นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
95 5359 นายวิทยา ละครจันทร์ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
กลุ่มอารักขาพืช รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำมควรแก่กรณี

96 5356 นายกิตติกร อารีย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

97 5419 นายวุฒินันท์ ประทุมค า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
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98 5536 นางสาวปิยฉัตร เลิศไชยภัณฑ์ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านด่าน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดบุรีรัมย์ การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
99 5540 นางอุษณีษ์ ตนัยพุฒิ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอแคนดง ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดบุรีรัมย์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

100 5556 นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
101 5560 นางสาวหยาดรุ้ง ปากองวัน    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
102 5582 นายจักรพงษ์ โล่ห์เงิน หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
103 5697 นางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอปราณบุรี รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำมควรแก่กรณี

104 5731 นายศุภวิชญ์ สาสะเดาะห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

105 5736 นางสาวเอ้ืออาภรณ์ กุลพันธ์ุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
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106 5756 นายฐิติชูพันธ์ สุนทรสัจ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
107 5900 นางสาววีณา คงสมบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

108 6006 นางสาววิภาดา พัฒนาภา (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
109 5947 นางพรพรรณ จันทร์เนียม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางไทร ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
110 5958 นางสาวธารารัตน์ สังข์ทอง หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
111 6712 นางสาวสกุลนุช แก้วเทพ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดพะเยา ตำมควรแก่กรณี

112 6227 นางสาวพจนา บุญพรัต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

113 6246 นายพงศ์พันธ์ เตชนราวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
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114 6288 นางวรรณดี อนุรัตน์ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะโหมด     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดพัทลุง การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
115 6332 นายเผ่าพงษ์ ก่ิงกาหลง กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

116 6343 นางสาวปริฉัตร พฤกษะวัน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
117 3339 นางประภาพร บวบทอง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอทับคล้อ ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดพิจิตร    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
118 6351 นางสาวสุรีพร สุขศิริ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิจิตร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดพิจิตร หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
119 6438 นางสาวมยุเรศ เทศหร่ิง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ตำมควรแก่กรณี

120 6451 นางรสจรินทร์ หลวงโปธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

121 6639 นางสาวจันทิมา เอ่ียมสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
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122 6816 นางสาวจิรสุดา ปัญญาไศย คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
123 6825 นางสาวแพงมณี ขัดนันตา กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

124 6830 นางสาวอัจฉราวรรณ สันป่าเป้า (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
125 6864 นางสาวจีรนันท์ อ้ึงจิตรไพศาล    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มอารักขาพืช ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
126 6983 นายสุภสิงห์ โพธิสนธ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
127 7001 นางสาวสุพัตรา ค าศิริรักษ์ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมหาสารคาม รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดมหาสารคาม ตำมควรแก่กรณี

128 7009 นางสาววรินทร์พร ประเสริฐสังข์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

129 7025 นางสาวสุญาณี แสนเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
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130 7180 นางสาวภารตี ศรีลาศักด์ิ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
131 7181 นางอภินันท์ ทองค าวัน กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอค าชะอี ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดมุกดาหาร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

132 7269 นางสาวพัชรินทร์ พานทอง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอปางมะผ้า  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
133 7383 นางสาวอโณชา สมหา    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
134 7430 นายบัณฑิต ไขขุนทด หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอค าเข่ือนแก้ว หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดยโสธร หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
135 7451 นางสาวชาลิสา กาลจักร หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าต้ิว รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดยโสธร ตำมควรแก่กรณี

136 7458 นางสาวมยุรี ลึกลาภ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร

137 7495 นางสาวจิรภัทรย์ ตอเสนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
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138 7564 นายพิเชษฐ์พงษ์ จ าปาดี คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมไพร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดร้อยเอ็ด การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
139 7577 นางภครัช กินนารี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดร้อยเอ็ด หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

140 7611 นายชูศักด์ิ บุญขันธ์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุวรรณภูมิ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดร้อยเอ็ด    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
141 7622 นายประดิษฐ์ ทุมรินทร์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอธวัชบุรี ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดร้อยเอ็ด    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
142 7649 นางสาวสุพัตรา มาลัย หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิชัย หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดร้อยเอ็ด หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

143 7729 นางสาวมาลีรัตน์ โสะอ้น โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะเปอร์ ตำมควรแก่กรณี
จังหวัดระนอง

144 7784 นายพอเจตน์ เจริญสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง

145 7781 นางสาววรรณวิศา ขอเย่ียมกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
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146 10268 นายพิชัย เพ็งแก้ว คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
147 7769 นายภาสกร ใจแจ่ม กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

148 7956 นายเอกชัย ดวงแก้ว (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอวัดเพลง  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดราชบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
149 11304 นางสาวสาวิตรี พางาม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
150 8007 นางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดลพบุรี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
151 8040 นายวัชรินทร์ เจือทอง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกส าโรง รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดลพบุรี ตำมควรแก่กรณี

152 8501 นายชัชวาล หมู่หม่ืนศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย

153 5293 นางภาวิณี นันต๊ะสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดล าพูน
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154 8268 นางสาวนภากรณ์ จันปัญญา คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดล าปาง การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
155 8526 นายธนบัตร ศรีนาม กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

156 8561 นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดศรีสะเกษ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
157 8585 นางสาวสุรีรัตน์ ทองอินทร์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์ ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดศรีสะเกษ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
158 8602 นางสาวณัฐนันท์ ศิลาค า หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดศรีสะเกษ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
159 8707 นางสาวรุ่งนภา พงษ์เมือง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูสิงห์ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดศรีสะเกษ ตำมควรแก่กรณี

160 8871 นางสาวขวัญตา มูลสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร

161 8950 นางฝนทิพย์ วระพิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



 หน้า 22 /30

ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
เลขท่ี

ท่ี ช่ือ - สกุล

162 8937 นางสาวสุชานาถ กองวารี คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
163 9068 นางอภิรดี วงศ์ชนะ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนเนียง ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดสงขลา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

164 9091 นางสาวนภาภรณ์ วรรณโรจน์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอกระแสสินธ์ุ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดสงขลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
165 9193 ว่าท่ีร้อยตรีจตุฏฐาพร เพชรพรหม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
166 9210 นางสาวเมธาพร ขจรศรีวีรวงศ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
167 9271 นางสาววีรวรรณ สุขอ านวยพร หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางคนที รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดสมุทรสงคราม ตำมควรแก่กรณี

168 9347 นายมาฆะ จันทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

169 9405 นายอนุวัฒน์ คงสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
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170 9483 นางแสงจันทร์ ลาสุดี คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสระบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
171 9424 นางสาวมาศวิภา เตโช กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดสระบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

172 9476 นางสาวโอ๋ วงศ์ทวีปกิจ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองโดน  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดสระบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
173 9504 นางสาวอุมาพร ธัญญเจริญ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
174 9546 นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มอารักขาพืช หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
175 9641 นายไกรวิทย์ กวีวัฒนา หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีส าโรง รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดสุโขทัย ตำมควรแก่กรณี

176 9699 นางสินี เจตนะจิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

177 9722 นางสาวกนกวรรณ เกษมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
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178 9727 นายเขมชาติ วิเสโส คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสุพรรณบุรี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
179 9795 นางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดสุพรรณบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

180 9829 นายสุเชฐ ศรีทอง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
181 9831 นางสาวปฏิมา วอนย้ิมสกุล    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
182 9842 นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
183 9862 นางสาวอิสริยะ เศรษฐวัตน์ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำมควรแก่กรณี

184 9966 นายกีรติ เพ่ิมช่ืน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

185 9987 นางสาวจุฑารัตน์ เถ่ือนพิทักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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186 10019 นายสุรชัย ไหมพรหม คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุรินทร์     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสุรินทร์ การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
187 10104 นายยรรยง ม่วงอ่อน กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอสังขะ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดสุรินทร์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

188 10407 นางสาววัชราพร ไชยน้อย (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มอารักขาพืช  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
189 10416 นางสาวสุนารี ผางน้ าค า    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีบุญเรือง ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดหนองบัวล าภู    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
190 10444 นายกนกสิน ธาราพงษ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
191 10608 นางสาวณัชชา วงษ์ศรีแก้ว หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
กลุ่มอารักขาพืช รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ตำมควรแก่กรณี

192 10550 นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

193 10753 ว่าท่ีร้อยตรีปกรณ์ คลังพหล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
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194 10887 นางสาวสุกัญญา เกิดกอง คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างอารมณ์     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดอุทัยธานี การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
195 8803 นางสาวพิศมัย ก่ิงวรรณ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขมราฐ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดอุบลราชธานี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

196 11112 นายทองพูล สมภาวะ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอส าโรง  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดอุบลราชธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
197 11127 นางสาวจตุพร หอมเงิน    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนมดแดง ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดอุบลราชธานี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
198 11207 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาแม็ก หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
กลุ่มอารักขาพืช หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542
โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ตำมควรแก่กรณี
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พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้
1 5064 นางสาวปรางดาว จันมุณี คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
2 5067 นางสาวศุภวรรณ บุญรอด กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

3 5074 นางสุทธิวรรณ จ ารัสศรี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4 5079 นางสาวอัฟนาน ยีดิง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนราธิวาส    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
5 5107 นางสาวสุปราณี ภักดี หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอรือเสาะ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดนราธิวาส หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
6 5130 นายปองภพ ยอดมณี หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอตากใบ รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดนราธิวาส ตำมควรแก่กรณี

7 5134 นายภัทร ศักด์ิเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

8 5156 นางสาวภัทรสุดา เลียนสุย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
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9 5157 นางสาวอรัณย์ภัค รัตนะ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุคิริน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดนราธิวาส การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
10 5790 นางสาวหทัยชนก สกุณี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

11 5861 นางสาวพนารัตน์ คงมัยลิก (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มอารักขาพืช  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
12 5808 นางสาวเกษสุดา หน่อทอง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดปัตตานี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
13 5859 นายพิพัฒน์ เสนาะจิต หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดปัตตานี หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
14 5863 นายอุสมาน อีปง หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดปัตตานี ตำมควรแก่กรณี

15 7337 นางสาวสุไรดา มามะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

16 7342 นางสาวมารีนา เจ๊ะตาเย๊ะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา
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17 8972 นางสาวพิบูลย์ผล สุขวรรณโณ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสงขลา การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
18 8973 นางสาวชุติกาญจน์ บุญทองทอง กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
จังหวัดสงขลา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

19 8998 นางสาวจิรา อิสสะโร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาทวี  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดสงขลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
20 9134 นายธารสวาท พิมเสน    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดสตูล    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
21 9146 นายปิยทัศน์ ทองปาน หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
ส านักงานเกษตรอ าเภอละงู หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
จังหวัดสตูล หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน

ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
22 9158 นางสาวจุฑามาศ เกียรติอุปถัมภ์ หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
จังหวัดสตูล ตำมควรแก่กรณี

23 9165 นางสาวอาซีซะ กุลหลัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

24 9166 นางสาวรพีพรรณ นาคประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล
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25 9170 นางสาวเกษรินทร์ ยะระ คุณสมบัติของบุคคลท่ีขอประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าแพ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
จังหวัดสตูล การประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. 
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565) ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์
จะเข้ำรับกำรประเมินบุคคล ส่งเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล
ได้ต้ังแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2565
หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรขอประเมินบุคคล)
   1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน
ท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ังให้เล่ือน
ข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
   4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ
หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน
หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ัน
ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ
หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542
โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาค าขอประเมินบุคคลของข้าราชการ
รำยน้ันและด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ตำมควรแก่กรณี



 

 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับ........................................ 

 

ของ 

 

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

 

....................(ต าแหน่ง).................. 

 

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

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารประกอบการขอเขา้รับการประเมินบุคคล 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง......................................ต าแหน่งเลขที่............ 

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



 

 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. 
2. 

 
 

 

 

ชื่อ – สกุล  (ผู้ขอรับการคัดเลือก)........................................................................................................ ..                   
ต าแหน่ง (ปัจจุบัน) ............................................................................................................................. ...                              
ระดับ ..................................................................... ต าแหนง่เลขที่ ....................................................... 
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ .............................................................................................. .........        
กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด .........................................................................................                                 
ด ารงต าแหน่งนี้เมื่อ ........................................ ด ารงต าแหน่งสังกัดปัจจุบัน เมื่อวันที่ ........................... 
ด ารงต าแหน่งระดับปัจจุบัน เมื่อวันที.่....................................................................................................  
(เช่น ระดับปฏิบัติการ เมื่อ...(กรณีเลื่อนช านาญการ) หรือระดับช านาญการ เม่ือ........ (กรณีเลื่อนช านาญการพิเศษ)............... 

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.................................บาท   โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................... 
 

3. 

 

 

 

4. 

 

ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................................................................................................      
ระดับ.............................................................. ต าแหน่งเลขท่ี..................................................................                       
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ........................................................................................................  
กอง/ส านัก/ส านักงานเกษตรจังหวัด/จังหวัด .........................................................................................  
กรม ........................................................................................................................................................  
 

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

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

 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

6. 
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................       
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 น้ิว 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(ใช้รูปสแกนสีได้) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงาน 
ต่าง ๆ) 

       วัน เดือน ปี 
....................................                          
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

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

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

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

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
       ป ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรต าบลดีเด่น  เกษตรอ าเภอดีเด่น 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ............................................................................................................................. .................................... 
      .................................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. .................................... 
      ............................................................................................................................. .................................. 
      ............................................................................................................................. .................................. 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. 
 

ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง 3 ปี)    

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) ระดับ ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) ระดับ . 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) ระดับ ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) ระดับ . 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ครั้งที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.) ระดับ ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.) ระดับ  
     
12. ประวัติทางวินัย  

  เคยถูกลงโทษทางวินัย ..........................................เมื่อ....................................................... 
  อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
  อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  

     

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
  

(ลงชื่อ) .............................................. (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
         (….........................................) 
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    ข้อ 1 – 12 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงานการเจ้าหน้าที่  
                 เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้าก าหนดไว้) 
 (  ) ตรงตามที่ก าหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่ก าหนด 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 (  ) ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 
(ให้รวมถึงการด ารงต าแหน่งในสายงานอี่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย) 

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

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
 (  ) ต่ ากว่าขั้นต่ าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นต่ า 
 (  ) สูงกว่าขั้นต่ า 

 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล.................................................................................. ) 
  

   (ลงชื่อ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ต าแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 



 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อ ............................................................................................................................. ........................................... 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...............................................................................................................  

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรู้ทางวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความช านาญในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก 
 
5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได ้
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 
 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

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

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

 

 

 

 

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

 



 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

6. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ  
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึก 
      ของตนเอง) 
 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รักษาวินัย 
    - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
      ของข้าราชการพลเรือน 
 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
      ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
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................ 
 

 

 

รวม 100 ................ 
 

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

       (ลงชื่อผู้ประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ต าแหน่ง) .................................................. 
         วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหตุ   - ส่วนภูมิภาค ผู้ประเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
                - ส่วนกลาง ผู้ประเมนิ คือ ผู้อ านวยการส านัก / กอง หรือเทียบเท่า 
                ทั้งน้ี  ให้ผู้ประเมินระบุความสมควร / เหตุผลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
 
 
 



 

 
ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลส าเร็จของงาน 

(เสนอผลงานที่ผ่านมาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................................................................ ................................................ 

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

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบัน ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

1. ชื่อผลงาน .............................................................................. ................................................................................. 
     

2. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   ........................................................................................................... ................................................ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…… 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ....................................................................................................................................................... .......................... 
    ........................................................................................................................... ...................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    .......................................................................... ............................................................................. .......................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ................................................................................................................ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. .................................................................. 
   2. ................................................................... 
   3. ................................................................... 
   4. ................................................................... 
   5. ................................................................... 
 
 
 



 

       - 2 - 
 
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ........................................................................................................................ .......... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
4. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
  ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
  1. ........................................................................... ........................................................................................  
  2. ....................................................................... ........................................................................................ .... 
  3. ........................................................................................................................ ........................................... 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  1. ……………………………..........................................................................................……………..…………………… 
     2. ........………………………………………………..........................................................................................………… 
  3. ........................................................................................................................................................ ........... 
 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ ..................................................................................... ...................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
  
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. ………………………………………………………………….........................................................................................  
      2. ........................................................................... ........................................................................................  
  3. ....................................................................................... ............................................................................           
  ข้อเสนอแนะ 
  1. .................................................................................................................................................... ............... 
  2. ...................................................................................................................................... ............................. 
 3. ...................................................................... .............................................................................................  
 
7. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามีผู้ร่วมให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมด าเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส่ “ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ”) 
    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................  
    7.2 ชื่อ – นามสกุล ............................... ต าแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................      
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

      - 3 - 
  

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ    ......................................................... 
         (...........................................................) 
                    ผู้รว่มด าเนินการ           
 

 
 
ลงชื่อ    ......................................................... 
         (...........................................................) 
                     ผู้รว่มด าเนินการ           

 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
ลงชื่อ  ......................................................... ............. 
         (...................................................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................... 
                 ........../............../........... 

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ) 
                    

 
 
ลงชื่อ  ........................................................................ 
         (.....................................................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................... 
                 ........../............../........... 
(ผู้อ านวยการส านัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
(เสนอแนวความคิด จ านวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)  

 
ต าแหน่งที่ขอประเมิน ............................................................................................................................. .................... 
 

 ลักษณะงานของต าแหน่งท่ีขอประเมิน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
.............................................................................................................................................................................. ........ 
.............................................................................................................................................................................. ........ 

 
ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. ......... 
                บทวิเคราะห์/แนวความคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยสรุป 
 บทวิเคราะห ์................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ......................................................  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ......................................................  
   จากการวิเคราะห์จึงมีแนวความคิด .................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
 



 

       - 2 - 
 

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

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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

       

        

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

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

 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ต้องเป็นแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนา
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะเข้ารับการคัดเลือก  (หน้าที่ความรับผิดชอบสามารถ 
Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์  หรือแผนงานที่จะ
ท าในอนาคตเพื่อพัฒนางานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกรวมทั้งควรเป็นแนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

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

