บัญชีรำยชื่อผู้ขอรับกำรประเมินผลงำนประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

ชื่อผลงำน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2564

ผู้ร่วมดำเนินกำร

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

ประกำศ 25 พฤษภำคม 2563
1 นางสาวศุทธิลักษณ์ ชนะสุข

2 นางสาวสุทนิ หิรัญอ่อน

3 นายธีระศักดิ์ ศรีวชิ ัย

4 นายพัชญ์ธน วิกัน

5 นายรุ่งศิริ ประสงค์

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)
(ต.เลขที่ 888)
กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนือ่ ง
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 10482)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต.เลขที่ 10445)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1. โครงการเกษตรยัง่ ยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ นางสาวสุทนิ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน)
จังหวัดอ่างทอง ปี 2560
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 11292)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11288)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ
เกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตลาไยในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(zoning)

นายธีระศักดิ์ ศรีวชิ ัย
น.ส จุลัยรัตน์ ยาฝั้น
น.ส นุชจารี วนาศิริ

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 1596)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1606)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

1. โครงการพัฒนาบทบาทผู้นาในการขับเคลื่อนงาน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ปี 2562
2. การพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรสู่กลุ่มต้นแบบ
(Smart Group)

นายพัชญ์ธน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 285)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 276)
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1. การเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลด้วยระบบมาตรฐาน
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
(Enterprise Service Bus : ESB)
2. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ค
(Framework)

นายรุ่งศิริ

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว จังหวัดพะเยา
2. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรแปลงใหญ่โดยใช้
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

นางวิสาสินี
นายยงยุทธ

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

6 นางวิสาสินี ใจด้วง

1. การประเมินผลการตรวจราชการโครงการระบบส่งเสริม

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 864)
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความมัน่ คงทางไซเบอร์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 6050)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต. เลขที่ 6030)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

น.ส.ศุทธิลักษณ์ ชนะสุข

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2. แนวทางการยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนือ่ งให้มีสมรรถนะสูง

1

100% 28 พ.ค 63 17 มิ.ย 63

ผอ.กกจ

ผ่าน

9 ก.ค 63

ที่ 937/63
16 ก.ค 63

100% 10 มิ.ย 63 1 ก.ค 63

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

แก้ไข

21 ก.ย 63 ที่ 1417/63
7 ต.ค 63

18 ส.ค 63 24 ส.ค 63

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

ผ่าน

70% 16 มิ.ย 63 1 ก.ค 63
15%
15%

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

แก้ไข

18 ส.ค 63 24 ส.ค 63

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

ผ่าน

เลื่อน
26 มิ.ย 63

หิรัญอ่อน

วิกัน

100% 17 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์

26 ส.ค 63 11 ก.ย 63

ประสงค์

100% 18 มิ.ย 63 14 ก.ค 63

ผอ.ศสท

70% 19 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์
30%
19 ส.ค 63 11 ก.ย 63

12 ต.ค 63 ที่ 1555/63
5 พ.ย 63

ผ่าน

16 พ.ย 63 8 ธ.ค 63

ใจด้วง
ดาวตาก

แก้ไข

21 ก.ย 63 ที่ 1417/63
7 ต.ค 63

แก้ไข

6 ม.ค 64

ที่ 103/64
21 ม.ค 64

ผ่าน

แก้ไข

ผ่าน

6 ต.ค 63 ที่ 1491/63
27 ต.ค 63

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 1530)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11281)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 7575)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (ผอ.ศูนย์)
(ต.เลขที่ 1640)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 9256)
กลุ่มอารักขาพืช

ชื่อผลงำน

ผู้ร่วมดำเนินกำร

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

1. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงาน
ส่งเสริมการเกษตร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา ปี 2562
2. การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ามันในพื้นที่ไม่เหมาะสมของภาคใต้ตอนล่าง

นางสาววัชรี ด้วงแก้ว
น.ส.รัตนาภรณ์ นวลแก้ว

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(มันสาปะหลัง) ปี 2562 จังหวัดกาแพงเพชร
ด้วยการไถระเบิดดินดาน
2. การส่งเสริมให้อะโวคะโดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

นายศักดา

1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลนางตะเคียน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตาบลแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสายันต์ สุขมิสา
นางปิยะวรรณ โหงวสกุล

สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต. เลขที่ 9241)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 8287)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต. เลขที่ 8278)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

1. โครงการขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
นายอาทร
ปี 2562 จังหวัดลาพูน
2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

นักวิชาการเผยแพร่
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 910)
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิชาการเผยแพร่
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 893)
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

12 นางจิราภรณ์ นันทศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 5008)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต. เลขที่ 8278)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรรมยัง่ ยืน
นางจิราภรณ์
จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2560
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
ในจังหวัดนนทบุรี

นันทศรี

100% 26 มิ.ย 63 7 ส.ค 63

ผชช.สุเทพ

ผ่าน

14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
5 ต.ค 63

13 นายบุญมี แก้วเพ็ขรวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 1638)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1659)

แก้วเพ็ขรวงค์ 85% 30 มิ.ย 63 7 ส.ค 63
คายา
15%

ผชช.สุเทพ

ผ่าน

14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
5 ต.ค 63

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

1.การส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่ตาบลผาช้างน้อย นายบุญมี
อาเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562
นายสุพจน์
2. การพัฒนาระบบการใช้น้าแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา

7 นางสาววัชรี ด้วงแก้ว

8 นายศักดา บุญสังวาลย์

9 นายสายันต์ สุขมิสา

10 นายอาทร วงษ์สง่า

11 นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา

จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)

จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบ
สื่อวีดีทศั น์ให้กับเกษตรกร
2. การพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรโดยใช้สื่อสังคม
(social media)

2

80% 19 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์
20%
19 ส.ค 63 11 ก.ย 63

บุญสังวาลย์ 100% 22 มิ.ย 63 29 ก.ค 63

วงษ์สง่า

นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา

แก้ไข

6 ต.ค 63 ที่ 1491/63
27 ต.ค 63

ผ่าน

ที่ปรึกษายุพา

ผ่าน

28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
5 ต.ค 63

90% 23 มิ.ย 63 29 ก.ค 63
10%

ที่ปรึกษายุพา

ผ่าน

28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
5 ต.ค 63

100% 23 มิ.ย 63 29 ก.ค 63

ที่ปรึกษายุพา

ผ่าน

28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
5 ต.ค 63

100% 23 มิ.ย 63 21 ก.ค 63

ผอ. ศพท

แก้ไข

17 พ.ย 63 ที่ 1765/63
9 ธ.ค 63

9 ก.ย 63

7 ต.ค 63

ผ่าน

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

14 นายรัชพล สว่างทุกข์

15 นางสาวศิริรัตน์ ตุม้ โท

16 นางสุคณทิพย์ ราชสีห์

17 นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ

18 นางศิรินทิพย์ สุขเกษม

19 นางสาวพนิตนาฏ วงศ์ยมิ้

20 นางสาววิไลวรรณ สีนา

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 7985)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต. เลขที่ 7247)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 1230
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11265)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 1 จังหวัดชัยนาท

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 1646)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1600)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรที่สูง)

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 7550)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการส่งเสริมเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 7494)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562
2. การส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ 85% 15 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์
นายยุทธนา โพธิ์เกตุ
15%
นายสมาน
ศรีทองอินทร์ 10% 12 ต.ค 63 19 ต.ค 63

แก้ไข

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 11249)
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11249)
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

นางศิรินทิพย์
น.ส. ลิ้นจี่

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

ผ่าน

28 ส.ค 63 ที่ 1397/63
5 ต.ค 63

กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรที่สาคัญ (Zoning) ประจาปีงบประมาณ 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
(ต.เลขที่ 1411)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1416)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

น.ส พนิตนาฏ วงศ์ยมิ้

100% 17 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์

แก้ไข

10 พ.ย 63 ที่ 1694/63
1 ธ.ค 63

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสู่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
2. การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 3718)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต.เลขที่ 6138)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อผลงำน

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม
ทางเลือก จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ผู้ร่วมดำเนินกำร

นายรัชพล

สว่างทุกข์

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

100% 30 มิ.ย 63 7 ส.ค 63

ผชช.สุเทพ

ผ่าน

14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
5 ต.ค 63

100% 1 ก.ค 63 30 ก.ค 63

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

แก้ไข

27 พ.ย 63 ที่ 1822/63
18 ธ.ค 63

2. แนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สัมนาเชิงปฎิบตั ิการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ
เป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ระดับเขต ปี 2562

นางสาวศิริรัตน์ ตุม้ โท

2. การจัดทาเมนูพืชทางเลือกเพือขับเคลื่อนงานตามแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตกรรรม (Zoning) สาหรับพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวกาโดพันธุ์ดี
ในพื้นที่โครงการหลวง ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2562

22 ก.ย 63 9 พ.ย 63

นางสุคณทิพย์

ราชสีห์

2. การวางแผนงานโครงการแผนงานตามยุทธศาสตร์

100% 13 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์

9 ต.ค 63 19 ต.ค 63

สุขเกษม
บุญมาก

1. รายงานผลการบูรณาการงนส่งเสริมการเกษตรกับ
น.ส วิไลวรรณ สีนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ 2561
2. การบูรณาการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
จังหวัดพังงาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3

ผ่าน

80% 16 ก.ค 63 30 ก.ค 63
20%

10 พ.ย 63 ที่ 1694/63
1 ธ.ค 63

ผ่าน

5 ต.ค 63 19 ต.ค 63

100% 20 ก.ค 63 22 ก.ย 63
เลื่อนเป็น
30 ก.ย 63
25 พ.ย 63 4 ม.ค 63

แก้ไข

16 พ.ย 63 ที่ 1750/63
7 ธ.ค 63

ผ่าน

ผ่าน

ผชช.สุเทพ

แก้ไข

ผ่าน

9 ก.พ 64

ที่ 476/64
5 เม.ย 64

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

21 นางอมรรัฎฐ์ ชืน่ มาลัย

22 นางวรนุช บูรภักดิ์

23 นางสาวปภัทร์ฐลัญช์
สรชัชบวรชัย

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 11247)
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11247)
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

นักทรัพยากรบุคค
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 1410)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1406)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 1425)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1160)
กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ามัน

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4

สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ชื่อผลงำน

1. การสัมนาเชิงปฎิบตั ิการชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. การนาเสนิพืชทางเลือกเพื่อการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri-Map ในรูปแบบ online
1. การฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 ปี 2561
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฎิบตั ิงานส่งเสริมการเกษตร
ของบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ร่วมดำเนินกำร

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

นางอมรรัฎฐ์
นางศิรินทิพย์

ชืน่ มาลัย
สุขเกษม

80% 23 ก.ค 63 22 ก.ย 63
20%
เลือ่ นเป็น
30 ก.ย 63

ผชช.สุเทพ

ผ่าน

4 พ.ย 63 ที่ 1732/63
3 ธ.ค 63

นางวรนุช
นางนิตยา

บูรภักดิ์
อริยรัตนวงศ์

80% 23 ก.ค 63 11 ส.ค 63
20%

ผอ.กกจ

ผ่าน

14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
5 ต.ค 63

1. ติดตามโครงการสนับสนุนสินเชือ่ เกษตรกรชาวสวนยางราย น.ส.ปภัทร์ฐลัญช์
100% 23 ก.ค 63 22 ก.ย 63
ย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ปี 2560/2561
สรชัชบวรชัย
เลือ่ นเป็น
30 ก.ย 63
2. การนานวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้กับผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
30 พ.ย 63 4 ม.ค 63

ผชช.สุเทพ

แก้ไข

9 ก.พ 64

ที่ 476/64
5 เม.ย 64

1. การจัดทาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม
และขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฎิบตั ิราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2563
2. การส่งเสริมการปรับพื้นที่การปลูกอ้อยโรงงานรองรับ
การใช้เครื่องจักรและรถตัดอ้อยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดพื้นที่การเผาในจังหวัดสระแก้ว
1. โครงการตลาดเกษตรกร ปี 2562
นางอุไร
แสงภักดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

23 ธ.ค 63

ที่ 64/64
15 ม.ค 64

4 ม.ค 64

ที่ 120/64
25 ม.ค 64

3 มี.ค 64

ที่ 473/64
5 เม.ย 64

ผ่าน

จังหวัดขอนแก่น

24 นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม

25 นางอุไร แสงภักดี

26 นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 9701)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 3719)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 10901)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 9332)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต.เลขที่ 3711)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สานักงานเกษตรจังหวัดอุทยั ธานี

16 พ.ย 63 1 ธ.ค 63

100% 24 ก.ค 63 14 ก.ย 63

1. การนาสื่อมวลชนดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายพิจักษณ์
จังหวัดอุทยั ธานี กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
2. การพัฒนาตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของสินค้าวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุทยั ธานี

ผุดผ่อง

1. การจัดทาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ศูนย์ศึกษา นายประเสริฐ
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ปี 2561

อินเกตุสมบูรณ์ 100% 11 ส.ค 63 18 พ.ย 63

100% 24 ก.ค 63 14 ก.ย 63

แก้ไข

ผ่าน

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

23 พ.ย 63 1 ธ.ค 63

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม)
(ต.เลขที่ 10836)

100% 23 ก.ค 63 14 ก.ย 63

แก้ไข

ผ่าน

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

23 พ.ย 63 1 ธ.ค 63

แก้ไข

ผ่าน

ประกำศ 30 กรกฎำคม 2563
1 นายประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11292)

4

ผชช.ชาญยุทธ์

แก้ไข

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

(ต.เลขที่ 2280)
กลุ่มอารักขาพืช

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2. การส่งเสริมการผลิตยางพาราของภาคเหนือตอนบนตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 939)
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร

1. โครงการ The 3Rd Asia 4-H Neteork Conferance
2. การพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer สู่เครือข่าย
เกษตรกรแบบครบวงจร

สานักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

2 นายติณณปรัชย์ วงศ์จติ ธรรม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 952)
กลุ่มพัฒนาแม่บา้ นเกษตรกร
และเคหกิจเกษตร

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชื่อผลงำน

ผู้ร่วมดำเนินกำร

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

11 ม.ค 64 27 ม.ค 64
16 ก.พ 64 22 ก.พ 64
นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม 80% 14 ส.ค 63 18 พ.ย 63 ผชช.ชาญยุทธ์
นายพัฒน์รพี สืบขจร
20%

คำสั่ง
กรมฯ

แก้ไข
ผ่าน
ผ่าน

27 พ.ย 63 ที่ 1809/63
17 ธ.ค 63

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

3 นางวรัญญา แพ่งแสง

4 นายจารึก ศิริกุล

5 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี

6 นายบุญมี แก้วสวัสดิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 3157)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 7202)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 11268)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 3150)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3

จังหวัดระยอง
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 2697)

จังหวัดระยอง
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)
(ต.เลขที่ 3998)
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดยโสธร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4

สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 7178)
กลุ่มอารักขาพืช

1. การพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ นางวรัญญา
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดชุมพร
2. การพัฒนาศักยภาพลารเชือ่ มโยงเครือข่าย Young Smart
Farmer จังหวัดชุมพร

แพ่งแสง

1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืน
จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562
2. การพัฒนาศูนบ์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

ศิริกุล

นายจารึก

100% 21 ส.ค 63 18 พ.ย 63 ผชช.ชาญยุทธ์
7 ม.ค 64 27 ม.ค 64
16 ก.พ 64 22 ก.พ 64
100% 3 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบานาญฯ
15 ม.ค 64 29 ม.ค 64

แก้ไข

ผ่าน
แก้ไข

15 ก.พ 64 ที่ 528/64
9 เม.ย 64

ผ่าน

สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11268)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

1. การติดตามนิเทศงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี
ระดับเขต ปี 2563
2. การส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดโรงงานภาคตะวันออกโดยใช้
แผนที่เกษตรเพือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

100% 15 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบานาญฯ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการลิตและการแปรรูป นายบุญมี
สมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนจังหวัดยโสธร ปี 2562

100% 18 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบานาญฯ

แก้วสวัสดิ์

6 ม.ค 64 15 ม.ค 64

27 ม.ค 64 29 ม.ค 64

แก้ไข

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 1418)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 11272)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต.เลขที่ 2258)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1236)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 1 จังหวัดชัยนาท

แก้ไข
ผ่าน

2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดนครนายก

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรภาค
นางสาวจีระนันท์ พุทธสอน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
2. แนวทางการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพ้นที่ที่ไม่เหมาะกับการ
ปลูกข้าวเป็นพืชอืน่ ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100% 22 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบานาญฯ
เลื่อนเป็น
3 พ.ค 64

แก้ไข

1. การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อน นางสาวกัลลิกา ตาระกา
กล้าข้าว I-KIAM KU ในนาแปลงใหญ่กรุงเทพมหานคร
นายธนโชติ
หอมแย้ม
ปี 2562
นางสาวพรทิพย์ ขันนอก
2. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตร
และเกษตรมูลค่าสูงสาหรับจังหวัดภาคกลางของสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

80% 22 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบานาญฯ
10%
เลือ่ นเป็น
10%
3 พ.ค 64

แก้ไข

5

15 ก.พ 64 ที่ 528/64
9 เม.ย 64

ผ่าน

ประกำศ 10 มีนำคม 2564

2 นางสาวกัลลิกา ตาระกา

ที่ 473/64
5 เม.ย 64

แก้ไข

จังหวัดขอนแก่น

1 นางสาวจีระนันท์ พุทธสอน

3 มี.ค 64

2 มี.ค 64

ที่ 474/64
5 เม.ย 64

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

3 นายธนพงศ์ สาเภาลอย

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 1623)

ผู้อานวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชานาญการพิเศษ)
(ต. เลขที่ 1620)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
4 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 3289)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น
(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
กองขยายพันธุ์พืช)
5 นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 11288)

6 นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว

7 นายธราทิพย์ ปาวะระ

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1674)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลาพูน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลาพูน
กองขยายพันธุ์พืช)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11288)

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 969)

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 249)

กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

(กองพัฒนาเกษตรกร)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ
(ต. เลขที่ 1624)

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11287)

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ผู้ร่วมดำเนินกำร

1. การศึกษาอาหารที่เหมาะสมสาหรับการผลิตนางพญาผึ้งพันธุ์ นายธนพงศ์
ปี 2562 ทะเบียนวิจัยเลขที่ 62-006011-01-0014
นายธราทิพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร
นายปริวรรต
2. แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพน้าผึ้งของสมาชิก
แปลงใหญ่ผึ้งพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

สาเภาลอย
ปาวะระ
ปัญจะ

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

70% 30 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบานาญฯ
20%
เลือ่ นเป็น
10%
3 พ.ค 64

1. การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทหาร นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ 100% 30 มี.ค 64
กองประจาการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ของศูนย์ขยาย
พันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลาพูน

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

1. สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจาปีงบประมาณ นายจาตุรนต์
พ.ศ 2563
2. แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ของภาคเหนือ ด้วยกระบวนการพัฒนา

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

สุวรรณพินท์ 100% 2 เม.ย 64

แก้ไข

งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
1. งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับ
ประเทศ ประจาปี 2562
2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรในยุคดิจิทลั ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว
นายพัฒน์รพี สืบขจร

1. โครงการผลิตและขยายพันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีสนับสนุน นายธราทิพย์
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ปี 2562
นายธราพงศ์

ปาวะระ
สาเภาลอย

ผู้ทรงฯ
เศรษฐพงศ์

80% 7 เม.ย 64
20%

6 พ.ค 64

ผอ.สสจ

ผ่าน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ระดับเขต
นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ 70% 19 เม.ย 64 6 พ.ค 64
(ต.เลขที่ 1279)
(สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี) นางสาวณัตฐา พลเสน
15%
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
นางสาวปัญจภรณ์ พุฒิอินทร์
15%
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบตั ิการภายใต้การกากับ
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
ดูแลของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สู่การเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และทดสอบด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ผอ.สสจ

ผ่าน

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
8 นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 1291)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ชื่อผลงำน

70% 9 เม.ย 64
30%

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

6

คำสั่ง
กรมฯ

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

9 นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
(ต.เลขที่ 137)
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 1
กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

ชื่อผลงำน

ผู้ร่วมดำเนินกำร

วันที่
รับผลงำน

วันที่
ประชุม

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)
(ต.เลขที่ 131)
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 1
กองการเจ้าหน้าที่

1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึน้
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ น.ส.จินรดาวรรณ นิลสุวรรณ
รอบที่ 1 ปี 2563
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสรรหา บรรจุและแต่งตัง้
ข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

90% 19 เม.ย 64 12 พ.ค 64
10%

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

ผอ.กกจ

10 นางสาวอรุณี สุขน่วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(ต.เลขที่ 189)
กลุ่มโครงการและงบประมาณ
กองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(ผอ.กลุ่ม)
(ต.เลขที่ 184)
กลุ่มโครงการและงบประมาณ
กองแผนงาน

1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ2564นางสาวอรุณี สุขน่วม
กรณีงบดาเนินงานโครงการ
น.ส. ชรินทรัตน์ อัมพุนนั ทน์
2. การจัดทาโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับน.ส. กรรณิการ์ จอมดวง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายระดับต่างๆ

80% 19 เม.ย 64
10%
10%

11 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยสิทธิ์

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 11289)

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11289)

100% 22 เม.ย 64 6 พ.ค 64

ผอ.สสจ

แก้ไข

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

1. ผลการติดตามนิเทศ และประเมนผลโครงการส่งเสริมการเพิ่ม นายพงษ์ศักดิ์ ชัยสิทธิ์
ประสิทธิภาพการใช้น้าในระดับไร่นา ปี 2563 ภาคเหนือ
2. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
ภาคเหนือ ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 1287)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต.เลขที่ 1285)
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)

ศิลปสิทธิ์
85% 22 เม.ย 64 6 พ.ค 64
แสนประสิทธิ์ 10%
ประดิษฐ์กุล 5%

ผอ.สสจ

ผ่าน

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 11279)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)

ผู้อานวยการศูนย์
1. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกับดักแมลงวันผลไม้ น.ส นิพวรรณ หมีทอง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)ร่วมกับการใช้เชือ้ ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)
นางวัชลี
โสพิน
(ต. เลขที่ 1539)
2. การพัฒนาหมอพืช (Plant Doctor) มืออาชีพในภาคใต้ตอนล่าง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

จังหวัดสงขลา สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

12 นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์

13 นางสาวนิพวรรณ หมีทอง

14 นายธนากร โปทิกาชัย

ที่ 5 จังหวัดสงขลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 1641)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

15 นางสาวอัจฉรา สมสวย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 972)
กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

1. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นาในการขับเคลื่อนงาน
นายศุภสิทธิ์
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ระดับเขต ปี 2562
นางสาววันดี
2. การส่งเสริมศักยภาพผู้นากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร เป็นต้นแบบ นายกิติศักดิ์
ในการสร้างความมัน่ คงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเพื่อ
รองรับภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก

80% 30 เม.ย 64
20%

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

ผู้อานวยการศูนย์
1. โครงการผลิตและขยายพันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีสนับสนุน นายธนากร
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ปี 2562
(ต. เลขที่ 1640)
2. แนวทางส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาคุณภาพอะโวคาโด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก บนพื้นที่สูงของจังหวัดตากอย่างยัง่ ยืน
(เกษตรที่สูง) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

โปทิกาชัย

100% 30 เม.ย 64

นางสาวอัจฉรา สมสวย
นายธงอาจ
จันทร์แดง

70% 5 พ.ค 64
30%

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. การดาเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต
(ต.เลขที่ 251)
2561/62
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏิบตั ิ
(กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

7

คำสั่ง
กรมฯ

ลำ
ดับ
ที่

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด

ชื่อผลงำน

ผู้ร่วมดำเนินกำร

ผู้อานวยการศูนย์
1. การขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจาก นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์
16 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต.เลขที่ 224)
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)พระราชดาริ ประจาปี 2562
กลุ่มโครงการพระราชดาริ
(ต. เลขที่ 236)
2. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ราชดาริบนพื้นที่สูง
กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
(กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริการจัดการพื้นทีกองพั
่ ฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
และวิศวกรรมเกษตร
(กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริการจัดการพื้นที่
และวิศวกรรมเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล ปี 2562นายณรงค์
17 นายณรงค์ ภัทรขวัญ
ภัทรขวัญ
(ต.เลขที่ 920)
(ต.เลขที่ 912)
2. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
ประจาตาบล (ศบกต.) เพื่อสนับสนุนการเชือ่ มโยงเครือข่าย
(กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย)(กลุ่มภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และนวัตกรรมด้านการเกษตร)
งานส่งเสริมการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

18 นางบรรจง บุญมาทรัพย์ไพศาลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1255)

วันที่
รับผลงำน
100% 5 พ.ค 64

100% 5 พ.ค 64

กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11260)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดชัยนาท
(กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1

1. แปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืช นางบรรจง
เพื่อการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ปี 2563
นายภาณุ
2. การส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลังสนับสนุนมาตรการควบคุม นายวรัญญู
การระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลังในเขตพื้นที่ภาคกลาง

บุญมาทรัพย์ไพศาล
6 พ.ค 64
80%
ภาณุเวช
10%
พิสฐศาสน์
10%

เพ็งเจริญ
80% 6 พ.ค 64
ลี้ชาญพานิชกิจ 20%

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1280)

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 11263)

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ นางสาวมีนา
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ น.ส. นิศากร
แปลงใหญ่ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2
จังหวัดราชบุรี ปี 2563
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเขตเหมาะสม
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในภาคตะวันตก

20 นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์นกั วิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1177)
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1177)
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. การจัดทาแผนปฎิบตั ิการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. 2563-2565 น.ส มารศรี
วงศ์อนันทรัพย์ 70% 6 พ.ค 64
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 10%
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการกล้วยไม้คุณภาพตลอดห่วงโซ่ นางพิสมัย
พึ่งวิกรัย
20%
อย่างเป็นระบบ

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1143)
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1143)
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. ผลการดาเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย
ปี 2563

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1210)
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1184)
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีไม่ได้รับเงินชดเชยโครงการ นายนัฐชัย
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2562/63
2. แนวทางการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด
การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ
ดีสู่ผู้บริโภค

19 นางสาวมีนา เพ็งเจริญ

21 นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ

22 นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล

นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ
นายเกียรติกาจร อินตานิ

90% 6 พ.ค 64
10%

2. การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตลาไย

8

แย้มพิกุลสกุล 100% 6 พ.ค 64

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

23 นางสาวพรพิมล ศิริการ

ตำแหน่ง
ปัจจุบนั /
/สังกัด
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
(ต. เลขที่ 1047)
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

ตำแหน่ง
ที่ขอประเมิน/
สังกัด
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
(ต. เลขที่ 1191)
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(สานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)

ชื่อผลงำน
1. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์

9

วันที่
รับผลงำน

ผู้ร่วมดำเนินกำร
นางสาวพรพิมล ศิริการ
นายเกวลิช
นาคสิทธิ์

70%
30%

วันที่
ประชุม

คณะฯ
มติ วันที่เสนอ
ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต.

คำสั่ง
กรมฯ

