
ประกาศ 23 กันยายน 2565
ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง

ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน ท่ีขอประเมิน ช่ือผลงาน รับผลงาน ประชุม ท่ีเข้าประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 กรมฯ

ท่ี
1 นางสาวกฤษณา บัวโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ นางสาวกฤษณา บัวโรย 100% 9 พ.ย 65 9 ม.ค. 66 ผอ.กกจ. ผ่าน 22 ก.พ 66 ท่ี 374/66

(ต. เลขท่ี 143) (ต. เลขท่ี 143) พ.ศ. 2564 28 ก.พ 66
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 2 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 2
กองการเจ้าหน้าท่ี กองการเจ้าหน้าท่ี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการเล่ือนค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

2 นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 1. การด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์และขยายผลความ นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว 80% 9 พ.ย 65 6 ม.ค. 66 ผอ.สพท. ผ่าน 22 ก.พ 66 ท่ี 368/66
(ต. เลขท่ี  901) (ต. เลขท่ี  901) ส าเร็จของเกษตรกรต้นแบบ ปี 2564 นางสาววรวรรณ อังกสิทธ์ิ 10% 28 ก.พ 66
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นางสาวคันธรส เงินเรืองโรจน์ 10%
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

ของกรมส่งเสริมการเกษตร

3 นายรัฐพล ผาดโผน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนายรัฐพล ผาดโผน 80% 11 พ.ย 65 9 ม.ค.66 ผอ.กกจ. ผ่าน 7 มี.ค 66 ท่ี 579/66
(ต. เลขท่ี 879) (ต. เลขท่ี 879) ส าหรับผู้ปฎิบัติงาน ประจ าปี 2565 น.ส กานต์ชนก ห้องดอกไม้ 10% 7 เม.ย 66
กลุ่มฝึกอบรม กลุ่มฝึกอบรม น.ส. ชโนทัย วุฒิกรณ์ธร 10%
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก

ในกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

4 นางสาวจิตตินันท์ ชาติทองสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต นางสาวจิตตินันท์ ชาติทองสุข 80% 14 พ.ย 65 19 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา ผ่าน 16 มี.ค 66 ท่ี 582/66
(ต. เลขท่ี 1211) (ต. เลขท่ี 1211) และการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) นางสาวเมธินี กีรเกียรติ 10% เล่ือน เศรษฐพงศ์ 7 เม.ย 66
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ปี 2564 นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ 10% 18 ม.ค. 66
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงผ้ึงพันธ์ุ

5 นางสาวจันทิมา แช่มเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือ นางสาวจันทิมา แช่มเงิน 80% 15 พ.ย 65 9 ก.พ 66 ท่านยุพา แก้ไข
(ต. เลขท่ี 998) (ต. เลขท่ี 998) การประชาสัมพันธ์ ปี 2564 นางพิชญา พงษ์สุขเวชกุล 20%
กลุ่มพัฒนาการท่องเท่ียงเชิงเกษตร กลุ่มพัฒนาการท่องเท่ียงเชิงเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือผลักดันแหล่งท่องเท่ียว 31 มี.ค 66 16 พ.ค 66 ผ่าน
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เชิงเกษตรสู่การรับรองมาตรฐานด้านการท่องเท่ียว

6 นายวิศรุต สายบุญช่วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การประยุกต์ใช้ ข้อมูลจาก Agri-Map มาประกอบการจัดท า นายวิศรุต สายบุญช่วย 100% 15 พ.ย 65 9 ก.พ 66 ท่านยุพา แก้ไข
(ต. เลขท่ี 914) (ต. เลขท่ี 914) แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
(กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี 2. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 3 พ.ค 66 22 พ.ค 66 ผ่าน
และเครือข่าย) และเครือข่าย) ระดับอ าเภอสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

7 นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้าง นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช 80% 15 พ.ย 65 9 ก.พ 66 ท่านยุพา แก้ไข
(ต. เลขท่ี 947) (ต. เลขท่ี 947) อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย์ 10%

บัญชีรายช่ือผู้ขอรับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

ผู้ร่วมด าเนินการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2566
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ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง

ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน ท่ีขอประเมิน ช่ือผลงาน รับผลงาน ประชุม ท่ีเข้าประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 กรมฯ

ท่ี
ผู้ร่วมด าเนินการ

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรมด้าน กลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรมด้าน 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิม นางสาวอารยา สุขเกษม 10% 19 เม.ย 66 16 พ.ค 66 ผ่าน
การเกษตร การเกษตร มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

8 นางสาวสลิษา หนูจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1. การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นางสาวสลิษา หนูจินดา 80% 15 พ.ย 65 12 ม.ค. 66 ผอ.กผง. ผ่าน 20 เม.ย 66 ท่ี 617/66
(ต. เลขท่ี 181) (ต. เลขท่ี 181) และการตอบกระทู้ถามและข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายมารุต โพธ์ิระเบียบ 20% เล่ือน 24 เม.ย 66
กลุ่มแผนงาน กลุ่มแผนงาน และสมาชิกวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 13 ม.ค. 66
กองแผนงาน กองแผนงาน 2. แนวทางพัฒนาการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีของ

กรมส่งเสริมการเกษตร
9 นางสาวลักษณาวลัย สิงห์จันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 1. การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการจัด นางสาวลักษณาวลัยสิงห์จันทร์ 100% 21 พ.ย 65 13 ม.ค. 66 ผอ.กค. ผ่าน 22 ก.พ 66 ท่ี 376/66

(ต. เลขท่ี 16) (ต. เลขท่ี 16) ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 28 ก.พ 66
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564

2. คู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ตาม
พระราชบัญญ ติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

10 นางสาวพรรณีรัตน์ หงส์พิพิธ นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1. การจ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก นางสาวพรรณีรัตน์ หงส์พิพิธ 100% 21 พ.ย 65 20 ธ.ค. 65 ผอ.กค. ผ่าน 22 ก.พ 66 ท่ี 379/66
(ต. เลขท่ี 96) (ต. เลขท่ี 96) ปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคา 28 ก.พ 66
กลุ่มพัสดุ กลุ่มพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
กองคลัง กองคลัง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส าหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ (ส่วนกลาง)
กรมส่งเสริมการเกษตร

11 นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1. ระบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกร นายรังสี มุลิ 100% 21 พ.ย 65 17 ม.ค. 66 ผอ.ศสท. ผ่าน 20 เม.ย 66 ท่ี 665/66
(ต. เลขท่ี 273) (ต. เลขท่ี 273) ชาวสวนล าไย ปี 2563 28 เม.ย 66
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ลดข้ันตอนการตรวจสอบกิจกรรม

การเกษตร

12 นายสราวุธ ชลหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี จัดท าแปลงแม่พันธ์ุพืช นายสราวุธ ชลหาญ 100% 21 พ.ย 65 9 ก.พ 66 ท่านยุพา แก้ไข
(ต. เลขท่ี 1376) (ต. เลขท่ี 1376) ส าหรับน าเข้าห้องปฎิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ท่ี 2 จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 พ.ค 66 22 พ.ค 66 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการขยายพันธ์ุพืชของเกษตรกรรุ่นใหม่
 จังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา (YSF) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 4 (ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 4 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กองขยายพันธ์ุพืช) จังหวัดนครศรีธรรมราช กองขยายพันธ์ุพืช)
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ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง

ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน ท่ีขอประเมิน ช่ือผลงาน รับผลงาน ประชุม ท่ีเข้าประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 กรมฯ

ท่ี
ผู้ร่วมด าเนินการ

ประกาศ 9 มกราคม 2566
1 นายอนุตร บูรณพานิชพันธ์ุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. การปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช นายอนุตร บูรณพานิชพันธ์ุ 90% 12 ม.ค 66 24 เม.ย 66 ท่านเศรษฐพงศ์ แก้ไข

(ต. เลขท่ี 1030) (ต. เลขท่ี 1030) ของเกษตรกร ปี 2564 นายประวิน นัยเจริญ 10%
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัด 16 พ.ค 66
ศัตรูพืช ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ศัตรูพืช ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 2. การพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีในการใช้โดรนส าหรับพ่นสารเคมี
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)ป้องกันก าจัดศัตรูพืช

2 นางสาวมุกดา หมายสม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) นางสาวมุกดา หมายสม 80% 17 ม.ค 66
(ต. เลขท่ี 866) (ต. เลขท่ี 866) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 นางสาวกัลยาณี เด็ดดวง 10%
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม นางสาวศศิวิมล บุญประเสริฐ 10%
ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2. การพัฒนา Knowledge Sharing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Learning) กรมส่งเสริมการเกษตร

3 นางสาวพัชรินทร์ ธนกุลเศรษฐ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai นางสาวพัชรินทร์ ธนกุลเศรษฐ์ 70% 1 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 1197) (ต. เลขท่ี 1197) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสรศักด์ิ แก่อินทร์ 20%
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร นางสาวอทิตยา ทองแกมแก้ว 10%
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ

4 นางสาวปวีณา เดชคอบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันศัตรูข้าวโพดแบบผสมผสาน นางสาวปวีณา เดชคอบุตร 100% 2 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 1059) (ต. เลขท่ี 1059) ปี 2565
กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงในการจัดการ
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)ศัตรูพืชกักกันเพ่ือการส่งออก

5 นายธีรพงศ์ เรือนน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1. พัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการห้องประชุม Zoom นายธีรพงศ์ เรือนน้อย 100% 3 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 288) (ต. เลขท่ี 288) ผ่านระบบออนไลน์
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
(กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความม่ันคง (กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความม่ันคง 2. พัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการห้องประชุม Zoom เช่ือมโยง
ปลอดภัยทางไซเบอร์) ปลอดภัยทางไซเบอร์) ข้อมูลกับระบบ Single Sign-On หรือระบบ Authentication อ่ืน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6 นางสาวแสงอรุณ เรืองอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นางสาวแสงอรุณ เรืองอร่าม 90% 8 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 875) (ต. เลขท่ี 875) หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและน าเสนอข้อมูล รุ่นท่ี 9 นายรัฐพล ผาดโผน 10%
กลุ่มฝึกอบรม กลุ่มฝึกอบรม ประจ าปี 2565
ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2. การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือปรับเปล่ียน

สู่กลยุทธ์การฝึกอบรมสมัยใหม่ (Modern Training Strategies)
7 นางสาวณชาพร ศรีสนิท นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 1. การด าเนินกิจกรรมผลิตและเผยแพร่ส่ือสมัยใหม่ ส่ือสังคม นางสาวณชาพร ศรีสนิท 90% 22 ก.พ 66

(ต. เลขท่ี 860) (ต. เลขท่ี 860) ออนไลน์ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริม นางสาววรวรรณ อังกสิทธ์ิ 10%
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเกษตร ปี 2564
ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2. การเพ่ิมศักยภาพงานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

ด้วยโครงการรณรงค์ผ่าน Facebook
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ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง

ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน ท่ีขอประเมิน ช่ือผลงาน รับผลงาน ประชุม ท่ีเข้าประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 กรมฯ

ท่ี
ผู้ร่วมด าเนินการ

8 นางสาวคันธรส เงินเรืองโรจน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ นางสาวคันธรส เงินเรืองโรจน์ 80% 22 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 898) (ต. เลขท่ี 898) ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตส่ือในงาน นางสาววรวรรณ อังกสิทธ์ิ 10%
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว 10%
ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่าน

Facebook Fanpage "กรมส่งเสริมการเกษตร"

9 นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่าย นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ 100% 24 ก.พ 66
(ต. เลขท่ี 1068) (ต. เลขท่ี 1068) ส าหรับเกษตรกรของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

10 นายวิทยา ดีอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา นายวิทยา ดีอินทร์ 100% 1 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 1136) (ต. เลขท่ี 1136) ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านาในเขตชลประทาน

11 นายณัฎฐพัชร์ วิวัฒน์จันทรกุล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรช านาญการ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดเพชรบุรีนายณัฎฐพัชร์ วิวัฒน์จันทรกุล 90% 1 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 1303) (ต. เลขท่ี 1303) และจังหวัดราชบุรี ปี 2563 นายเขมชาติ ปัญจมทุม 10%
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาเกษตรกรหลักสูตร การบริหารจัดการแปลงด้วยระบบ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เกษตรอัจฉริยะ ในจังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2
จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี

12 นางสาวจรัณยา สุคนธากร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรโครงการผลิตปาล์มน้ ามันและ นางสาวจรัณยา สุคนธากร 90% 3 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 1164) (ต. เลขท่ี 1164) ปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นางสาวนิภา สงฤทธ์ิ 10%
กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ ามัน กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การพัฒนาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน

(Application i-Palm)
13 นางสาวจิตรเบญญา สมสมัคร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ นางสาวจิตรเบญญา สมสมัคร 100% 7 มี.ค 66

(ต. เลขท่ี 1135) (ต. เลขท่ี 1135) ทดแทนมันส าปะหลังภายใต้โครงการน าร่องเพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูก
กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม มันส าปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ าซาก ปี 2565
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังสู่ระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่

14 นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ 100% 8 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 845) (ต. เลขท่ี 845) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ 2564
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือสืบค้นและ

ให้บริการข้อมูล ศพก. หลักและศพก. เครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร4



ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง
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ท่ี
ผู้ร่วมด าเนินการ

15 นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวเพ่ือ นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ 90% 9 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 1155) (ต. เลขท่ี 1155) ความย่ังยืน ปี 2564 นางศรัณยา ชูรัตน์ 10%
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 2. การเสริมสร้างความย่ังยืนทางการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร BCG ส าหรับมะพร้าวน้ าหอม

16 นางสาวลักขณา แก้วปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรสู่การเป็น นางสาวลักขณา แก้วปัญญา 100% 9 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 11257) (ต. เลขท่ี 11257) กลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบของโรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังสู่ระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่
17 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การจัดท าคู่มือการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ 80% 9 มี.ค 66

(ต. เลขท่ี 11258) (ต. เลขท่ี 11258) ปี 2564 นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย 20%
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร กลุ่มทะเบียนเกษตรกร 2. แนวทางการให้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายใต้พระราชบัญญัติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection

Act B.E. 2562 หรือ PDPA) และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
18 นายปราโมทย์ มณีโชติ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรช านาญการ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอัจฉริยะ นายปราโมทย์ มณีโชติ 85% 10 มี.ค 66

(ต. เลขท่ี 1243) (ต. เลขท่ี 1243) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท นางสาววิไลวรรณ สอนพูล 5%
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะ นายน าชัย ภูนุช 5%
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เพ่ือยกระดับการผลิตพืช นายบรรเจิด สุขจาด 5%
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

19 นายชัยสิทธ์ิ ภักดีประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นายชัยสิทธ์ิ ภักดีประเสริฐ 100% 10 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 239) (ต. เลขท่ี 239) อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านสมุดทะเบียน
กลุ่มพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ กลุ่มพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เกษตรกรดิจิทัล DOAE FARMBOOK Application ประจ าปี 2563
กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 2. แนวทางการพัฒนางานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ (กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร) การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร)

20 นางสาวพรปรีชา หงสะเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา นางสาวพรปรีชา หงสะเดช 90% 10 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 230) (ต. เลขท่ี 230) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางวิจิตรา เชาวะเจริญ 10%
กลุ่มเกษตรชลประทาน กลุ่มเกษตรชลประทาน
กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและติดตาม
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ (กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า
การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร) การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร) ในระดับไร่นา

21 นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 1. การจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2564 นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร 100% 10 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 1175) (ต. เลขท่ี 1175)
กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักอย่างเป็นระบบ
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

5



ล า ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ค าส่ัง

ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน ท่ีขอประเมิน ช่ือผลงาน รับผลงาน ประชุม ท่ีเข้าประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 กรมฯ

ท่ี
ผู้ร่วมด าเนินการ

ประกาศ 13 มกราคม 2566
1 นางสาวสุทธินี ตันติปัญญาเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร นางสาวสุทธินี ตันติปัญญาเทพ 100% 17 ม.ค 66 24 เม.ย 66 ท่านเศรษฐพงศ์ แก้ไข

(ต. เลขท่ี 2255) (ต. เลขท่ี 2255) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จังหวัดชลบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปี 2564
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเกษตร

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

2 นางสาวอรปรียา ทองเน้ือนวล นิติกรปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ 1. การฟ้องคดีปกครองของกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวอรปรียา ทองเน้ือนวล 100% 17 ม.ค 66
(ต. เลขท่ี 1001) (ต. เลขท่ี 1001)
กลุ่มวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าท่ี
(กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม) (กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม) 2. คู่มือการตรวจค าฟ้องคดีปกครองก่อนส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการ

3 นางสาวสุพิชา วัฒนปรีชานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นางสาวสุพิชา วัฒนปรีชานนท์ 80% 18 ม.ค 66 16 พ.ค 66 ท่านยุพา ผ่าน
(ต. เลขท่ี 976) (ต. เลขท่ี 976) คร้ังท่ี 1/2565 นายมงคล อธิกุลวงศ์ 20%
กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาและ
(กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ (กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน) ชุมชน)

4 นายประสบโชค ร่ืนสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร นายประสบโชค ร่ืนสุข 100% 19 ม.ค 66
(ต. เลขท่ี 2278) (ต. เลขท่ี 2278) กรุงเทพมหานคร ปี 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร กรุงเทพมหานคร

ประกาศ 26 มกราคม 2566
1 นางสาวพัชราภรณ์ ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. ความต้องการการใช้บริการพันธ์ุพืชพันธ์ุดีของศูนย์ขยาย นางสาวพัชราภรณ์ ศรเสนา 100% 27 มี.ค 66

(ต. เลขท่ี 2705) (ต. เลขท่ี 2705) พันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 2. การผลิตต้นพันธ์ุพืชตามมาตรฐานพันธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตร
การเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น การเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น และการประชาสัมพันธ์พืชพันธ์ุดีของศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กองขยายพันธ์ุพืช) กองขยายพันธ์ุพืช)

2 นายวรวุฒิ ศรีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตมันส าปะหลังพันธ์ุระยอง 9 นายวรวุฒิ ศรีดี 100% 27 มี.ค 66
(ต. เลขท่ี 2721) (ต. เลขท่ี 2721) ระยอง 11 ระยอง 86-13 และระยอง 72 ในอ าเภอช านิ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 2. การพัฒนาการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืชพันธ์ุดี
การเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น การเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย์
กองขยายพันธ์ุพืช) กองขยายพันธ์ุพืช)
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