
                                                                                                                                                                                                                  

ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ประกำศ 5 ตุลำคม 2564  

1 นางศิริภรณ์ แก้วคูณ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร) นางศิริภรณ์ แก้วคูณ 90% 14 ต.ค 64 9 ก.พ 64 ผอ.สสจ ผ่าน 16 มี.ค 65 ท่ี 552/65
(ต. เลขท่ี  11185) (ต. เลขท่ี  11185) ปี 2563 นางสิริดา อุปนันท์ 10% 7 เม.ย 65
กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ในพ้ืนท่ี 14 จังหวัด

เมืองสมุนไพร
 

2 นางสาวเหมวดี กะจ่างกลาง นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การสัมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการการผลิต นางสาวเหมวดี กะจ่างกลาง 90% 18 ต.ค 64 9 ก.พ 65 ผอ.สสจ ผ่าน 16 มี.ค 65 ท่ี 552/65
(ต. เลขท่ี  11273) (ต. เลขท่ี  11273) สินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก นางสาวเกศณี เถ่ือนบัวระบัติ 10% 7 เม.ย 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการขับเคล่ือนงานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (Zoning) ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3 นายเมธี มุ่งเอ้ือมกลาง นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและ นายเมธี มุ่งเอ้ือมกลาง 100% 18 ต.ค 64 17 ก.พ 65 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 23 พ.ค 65 ท่ี 795/65
(ต. เลขท่ี  11274) (ต. เลขท่ี  11274) การเช่ือมโยงเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 8 มิ.ย 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (Zoning) ยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 เม.ย 65 26 เม.ย 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4 นางสาวทัศพร ค าสีทา นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้พืชอาหาร หญ้าเนเปียร์ นางสาวทัศพร ค าสีทา 80% 18 ต.ค 64 17 ก.พ 65 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 23 พ.ค 65 ท่ี 795/65
(ต. เลขท่ี  11275) (ต. เลขท่ี  11275) ปากช่อง 1 ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจ้ิงหรีดพันธ์ุทองแดง นางลัดดาวัลย์ นูเร 20% 8 มิ.ย 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการปลูก มันส าปะหลัง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) โดยใช้หลักโซนน่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เม.ย 65 26 เม.ย 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

5 นางนววรรณ ทองคนทา นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1 การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นางนววรรณ ทองคนทา 80% 18 ต.ค 64 17 ก.พ 65 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 23 พ.ค 65 ท่ี 795/65
(ต. เลขท่ี  11276) (ต. เลขท่ี  11276) ทางการเกษตร ปี 2563 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวสุมาลี ทวีเดชกุล 20% 8 มิ.ย 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การขับเคล่ือนการจัดการเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก 5 เม.ย 65 26 เม.ย 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 อ้อยโรงงานทดแทนพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น

 
6 นายสุรินทร์  ย่ีสุ่นทรง นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายสุรินทร์ ย่ีสุ่นทรง 100% 15 พ.ย 64 25 ก.พ 65 ผอ.สสจ แก้ไข 23 มิ.ย 65 ท่ี 1018/65

(ต. เลขท่ี  11284) (ต. เลขท่ี  11284) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 5 จังหวัดสงขลา 7 ก.ค 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การใช้ข้อมูลช้ันความเหมาะสมของท่ีดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 5 การผลิตข้าว และปาล์มน้ ามัน ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง 21 เม.ย 65 25 พ.ค 65 ผ่าน
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

7 นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การสัมนาเชิงปฎิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต นางสาวอิสรี เก่งนอก 100% 24 พ.ย 64 25 ก.พ 65 ผอ.สสจ แก้ไข 23 มิ.ย 65 ท่ี 1018/65
(ต. เลขท่ี  11269) (ต. เลขท่ี  11269) (RW) ปี 2563 ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในภาค 7 ก.ค 65

บัญชีรำยช่ือผู้ขอรับกำรประเมินผลงำนประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ
ข้อมูล ณ วันท่ี 24 เมษำยน 2566

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

1



ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตะวันออก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียน 21 เม.ย 65 25 พ.ค 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 3 ภาคตะวันออกในพ้ืนท่ีเกษตรเขตกรรมเหมาะสม
จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

8 นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินการพัฒนายุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเตรียม นางสาวนันทมาส ทองปลี 80% 29 พ.ย 64 25 ก.พ 65 ผอ.สสจ แก้ไข 9 มิ.ย 65 ท่ี 893/65
(ต. เลขท่ี  11251) (ต. เลขท่ี  11251) ความพร้อมเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2561-2562 นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล 20% 23 มิ.ย 65
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท านาเกลือทะเลเพ่ือพัฒนาเป็น
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 31 มี.ค 65 25 พ.ค 65 ผ่าน

9 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับเขต นางสาวรังรอง วงศ์เดช 100% 3 ธ.ค 64 25 ก.พ 65 ผอ.สสจ แก้ไข 23 มิ.ย 65 ท่ี 1018/65
(ต. เลขท่ี  11267) (ต. เลขท่ี  11267) ปีงบประมาณ 2563 7 ก.ค 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ด้วยแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 21 เม.ย 65 25 พ.ค 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 3 (Agri-Map Online)
จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

ประกำศ 14 มิถุนำยน 2565

1 นางสาวรวีบงกช ชญาวรณรงค์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2563 นางสาวรวีบงกชชญาวรณรงค์ 85% 20 มิ.ย 65 12 ก.ค 65 ท่ีปรึกษาชาญยุทธ ผ่าน 10 ส.ค 65 ✓ ✓ ท่ี 1286/65
(ต. เลขท่ี  1133) (ต. เลขท่ี  1133) นางสุมาลี ชิณวงศ์ 15% 24 ส.ค 65
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 นายธนศักด์ิ วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพภายใน นายธนศักด์ิ วิวัฒนวานิช 80% 20 มิ.ย 65 12 ก.ค 65 ท่ีปรึกษาชาญยุทธ ผ่าน 1 ส.ค 65 ✓ ✓ ท่ี 1272/65
(ต. เลขท่ี  1178) (ต. เลขท่ี  1178) ประเทศ ปี 2564 นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย 10% 23 ส.ค 65
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ตามแนวทางนางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์ 10%
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร BCG โมเดล

3 นางสาวพิชญากร  เพ็ชรดี นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ นางสาวพิชญากร เพ็ชรดี 80% 4 ก.ค 65 20 ก.ค 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข 17 ต.ค 65 ✓ ✓ ท่ี 1822/65
(ต. เลขท่ี  11290) (ต. เลขท่ี  11290) การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี นายธราทิพย์ ปาวะระ 10% เศรษฐพงศ์ 24 พ.ย 65
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 2563 นายปริวรรต ปัญจะ 10%
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 2. กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานโครงการบริหาร 24 ส.ค 65 23 ก.ย 65 ผ่าน
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชิงรุก (Agri-Map) พ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีวัดผลได้เป็น
รูปธรรม
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

4 นางศรัณยา ชูรัตน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย นางศรัณยา ชูรัตน์ 90% 2 ส.ค 65 24 ส.ค 65 ท่ีปรึกษายุพา แก้ไข 4 ม.ค.66 ✓ ✓ ท่ี 141/66
(ต. เลขท่ี  1144) (ต. เลขท่ี  1144) เพ่ือความย่ังยืน ปี 2564 นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ 10% 24 ม.ค. 66
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร 2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพ่ือลด
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร การสูญเสียส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 31 ต.ค 65 11 พ.ย 65 ผ่าน

5 นางสาวนิธิมา รัตติโชติ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2563-2564นางสาวนิธิมา รัตติโชติ 80% 5 ส.ค 65 24 ส.ค 65 ท่ีปรึกษายุพา ผ่าน 30 ก.ย 65 ✓ ✓ ท่ี 1642/65
(ต. เลขท่ี  1037) (ต. เลขท่ี  1037) นางสาวปวีณา คนยงค์ 20% 20 ต.ค 65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกัน
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

6 นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนและการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพ้ืนท่ี นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ 100% 8 ส.ค 65 13 ก.ย 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข 26 ธ.ค. 65 ✓ ✓ ท่ี 87/66
(ต. เลขท่ี  11259) (ต. เลขท่ี  11259) รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 ชาญยุทธ์ 16 ม.ค 66
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดชัยนาท 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตามแนวทางการ 15 พ.ย 65 29 พ.ย. 65 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 บริหารจัดการพ้ืนท่ี (Zoning) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 จังหวัดชัยนาท

7 นางสาวนริศรา วายนต์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเยียวยาเกษตรกร นางสาวนริศรา วายนต์ 100% 8 ส.ค 65 13 ก.ย 65 ท่ีปรึกษา ผ่าน 17 ต.ค 65 ✓ ✓ ท่ี 1819/65
(ต. เลขท่ี  1143) (ต. เลขท่ี  1143) ชาวสวนล าไย ปี 2564/2565 ชาญยุทธ์ 24 พ.ย 65
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 2. แนวทางการส่งเสริมกสนผลิตล าไยคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชุ่มจิตร นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดท าข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปี 2564 น.ส เบญจมาภรณ์ ชุ่มจิตร 90% 8 ส.ค 65 4 ก.ย 65 ท่ีปรึกษา ผ่าน 17 ต.ค 65 ✓ ✓ ท่ี 1820/65
(ต. เลขท่ี  1044) (ต. เลขท่ี  1044) น.ส. ศศิประภามาราช 10% เศรษฐพงศ์ 24 พ.ย 65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังหารเก็บเก่ียว 2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการ
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เก็บเก่ียวของผลไม้ท่ีเหมาะสม
(กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังหารเก็บเก่ียว
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

9 นางสุภาวดี บุญสุวรรณ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางสุภาวดี บุญสุวรรณ 90% 9 ส.ค 65 4 ก.ย 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข ✓

(ต. เลขท่ี  11279) (ต. เลขท่ี  11279) (ศพก.) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 5 จังหวัดสงขลา นางสาววัชรี ด้วงแก้ว 10% เศรษฐพงศ์
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2564
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. แนวทางการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวของ 14 พ.ย 65 6 ก.พ 66 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 5 ภาคใต้ตอนล่างเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางการบริหารจัดการ
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

10 นางสาวเสาวนีย์ เวชประพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ (Smart Officerนางสาวเสาวนีย์ เวชประพันธ์ 100% 9 ส.ค 65 4 ก.ย 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข ✓

(ต. เลขท่ี  11283) (ต. เลขท่ี  11283) ด้านดินปุ๋ย) เศรษฐพงศ์
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 5 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 5 เหมาะสมในภาคใต้ 14 พ.ย 65 6 ก.พ 66 ผ่าน
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

ประกำศ 1 กันยำยน 2565

1 นางปิยะวรรณ โหงวสกุล หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม นางปิยวรรณ  โหงวสกุล 100% 8 ก.ย 65 3 พ.ย 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข 17 มี.ค 66 ✓ ✓ ท่ี 568/66
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2563 เศรษฐพงศ์ 5 เม.ย 66
ต าแหน่งเลขท่ี 9256 ต าแหน่งเลขท่ี 2249
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาและขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบ 30 พ.ย. 65 6 ก.พ 66 ผ่าน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร T&V System จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2 นางสาวน้ าทิพย์ มณีฉาย เกษตรอ าเภอ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นางสาวน้ าทิพย์มณีฉาย 100% 12 ก.ย 65 3 พ.ย 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข ✓

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ในพ้ืนท่ี อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปี 2564 เศรษฐพงศ์
ต าแหน่งเลขท่ี 9456 ต าแหน่งเลขท่ี 3980
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิหารแดง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 26 ธ.ค 65 20 ก.พ 66 ผ่าน
จังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

3 นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริม นางสาวณัตฐา พลเสน 90% 12 ก.ย 65 3 พ.ย 65 ท่ีปรึกษา ผ่าน 28 พ.ย. 65 ✓ ✓ ท่ี 1994/65
ต าแหน่งเลขท่ี 1275 ต าแหน่งเลขท่ี 11265 การเกษตรยุค New Normal ของหน่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ น.ส. วันดี แสนประสิทธ์ิ 5% เศรษฐพงศ์ 23 ธ.ค. 65
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 จังหวัดราชบุรี ว่าท่ี ร.ต. ชัยกิจบุญสรรค์สร้าง 5%
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ประจ าปี 2564
จังหวัดราชบุรี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2

จังหวัดราชบุรี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ (Zoning) ด้านอ้อย ในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 จังหวัดราชบุรี 

4 นางสมปรารถนา อารีย์วงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี นางสมปรารถนาอารีย์วงษ์ 100% 12 ก.ย 65 4 พ.ย 65 ท่านยุพา แก้ไข 27 มี.ค. 66 ✓

ต าแหน่งเลขท่ี 10517 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ต าแหน่งเลขท่ี 5179
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 26 ธ.ค. 65 14 ก.พ 66 ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน Farmer จังหวัดน่าน

5 นายกวีพจน์ มัชฉากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดพังงา นายกวีพจน์ มัชฉากิจ 100% 13 ก.ย 65 4 พ.ย 65 ท่านยุพา ผ่าน 9 ม.ค 66 ✓ ✓ ท่ี 139/66
ต าแหน่งเลขท่ี 6147 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2564 24 ม.ค. 66
กลุ่มอารักขาพืช ต าแหน่งเลขท่ี 6133
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา

6 นายอนุวัฒน์ ค าล้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายอนุวัฒน์ ค าล้าน 100% 14 ก.ย 65 4 พ.ย 65 ท่านยุพา แก้ไข ✓

ต าแหน่งเลขท่ี 8524 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) (ศพก.) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ต าแหน่งเลขท่ี 7247 เล่ือน
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มอารักขาพืช 2. การเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 11 พ.ย 65

ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 ธ.ค. 65 14 ก.พ 66 ผ่าน
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

7 นายสมยศ เอ่ียมใบพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดตราด นายสมยศ เอ่ียมใบพฤกษ์ 100% 15 ก.ย 65 7 พ.ย 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข 17 ก.พ 66 ✓ ✓ ท่ี 556/66
ต าแหน่งเลขท่ี 3826 (นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2564 5 เม.ย 66
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ต าแหน่งเลขท่ี 1154 5 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 ผ่าน
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 2. การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดพันธ์ุไม้ยืนต้น

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
(กลุ่มตลาดและเงินทุนหมุนเวียน กองขยายพันธ์ุพืช)

8 นายวิรัตน์ นาคเอ่ียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการอาสาสมัครเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2564 นายวิรัตน์ นาคเอ่ียม 100% 15 ก.ย 65 7 พ.ย 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข 17 ก.พ 66 ✓ ✓ ท่ี 556/66
ต าแหน่งเลขท่ี 6436 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) 5 เม.ย 66
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ต าแหน่งเลขท่ี 9571 2.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 6 ม.ค 66 13 ม.ค. 66 ผ่าน
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย

ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

9 นางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล/ นางสาวปิยนันท์บุญสร้าง 100% 16 ก.ย 65 7 พ.ย 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข 17 ก.พ 66 ✓ ✓ ท่ี 556/66
ต าแหน่งเลขท่ี 916 ต าแหน่งเลขท่ี  250 อ าเภอ ปี พ.ศ. 2563 5 เม.ย 66
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 27 ธ.ค 65 13 ม.ค. 66 ผ่าน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. การขับเคล่ือน BCG Model ภาคการเกษตรด้วยระบบส่งเสริม

การเกษตร
10 นางสาวจรรยา ทุกข์จาก เกษตรอ าเภอ หัวหน้ากลุ่ม 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอเมืองปทุมธานี นางสาวจรรยา ทุกข์จาก 70% 16 ก.ย 65 29 พ.ย. 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดปทุมธานี ปี 2563 นายนิธิ เนียมฤทธ์ิ 30%
ต าแหน่งเลขท่ี 5561 ต าแหน่งเลขท่ี 5565 19 ม.ค 66 21 เม.ย 66 ผ่าน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปทุมธานี กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาของศูนย์จัดการ
จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดปทุมธานี ให้ได้มาตรฐานชีวภัณฑ์

11 นายโชคประสิทธ์ิ อภิรมยานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. ผลของพันธ์ุและอายุการเก็บเก่ียวต่อผลผลิตและปริมาณแป้งมัน นายโชคประสิทธ์ิอภิรมยานนท์ 100% 22 ก.ย 65 29 พ.ย. 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 2608 (นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ) ส าปะหลัง ในดินขุดมหาสารคาม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต าแหน่งเลขท่ี 1124 3 ก.พ 66 21 เม.ย 66 ผ่าน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมพืชน้ ามันและพืชตระกูลถ่ัว 2. แนวทางการพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวลิสงของศูนย์ขยาย
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พันธ์ุพืช
จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มผลิตและขยายพันธ์ุพืช กองขยายพันธ์ุพืช)

12 นางสาวสาริศา ยางศิลา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. การเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ นางสาวสาริศา ยางศิลา 90% 23 ก.ย 65 28 ก.พ 66 ผู้เช่ียวชาญ ผ่าน
ต าแหน่งเลขท่ี 135 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ) กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวพัชริยา ทิพยรักษ์ 10% ด้านพัฒนา
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 2 ต าแหน่งเลขท่ี 857 การถ่ายทอด
กองการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 2 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการเล่ือนเงินเดือน และจัดท า เทคโนโลยีการเกษตร

กองการเจ้าหน้าท่ี ข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ของกรมบัญชีกลาง

13 นางพิมพ์สิรี หอสุวรรณานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเษตรรุ่นใหม่ นางพิมพ์สิรี หอสุวรรณานนท์100% 26 ก.ย 65 29 พ.ย. 65 ท่านชาญยุทธ์ ผ่าน 26 ธ.ค. 65 ✓ ✓ ท่ี 132/66
ต าแหน่งเลขท่ี 949 ต าแหน่งเลขท่ี  939 (Innovative Agribusiness Incubation Camp : IAIC ภายใต้ 24 ม.ค. 66
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร การด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบัน
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2565
(กองพัฒนาเกษตรกร) (กองพัฒนาเกษตรกร) 2. การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย BCG

Model
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

14 นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริม นางสาวนันทินี ทองคงเย้า 80% 26 ก.ย 65 29 พ.ย. 65 ท่านชาญยุทธ์ ผ่าน 26 ธ.ค. 65 ✓ ✓ ท่ี 132/66
ต าแหน่งเลขท่ี 253 ต าแหน่งเลขท่ี  249 การเกษตร) ขับเคล่ือนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี นายเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์20% 24 ม.ค. 66
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร (T&V System) สู่ Next Step DOAE

15 นางวิลาสินี จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. โครงการผลิตพืชผักพันธ์ุดีเพ่ือส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู นางวิลาสินี จันทรา 100% 27 ก.ย 65 29 พ.ย. 65 ท่านชาญยุทธ์ แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 2482 (นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ) ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต าแหน่งเลขท่ี 1168 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมพืฃผักและเห็ด 30 ม.ค 66 21 เม.ย 66 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์ในรูปแบบ
จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต กองขยายพันธ์ุพืช)แปลงใหญ่

16 นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร นางสาวนุชนาถ จิตโสภา 80% 28 ก.ย 65 6 ธ.ค. 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 8294 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) GAP เชิงรุก ปี 2565 นายกิตติศักด์ิ วงศ์สิงห์ 20% เศรษฐพงศ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ต าแหน่งเลขท่ี 8278
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดล าพูนสู่ความ 13 ม.ค 66 20 ก.พ 66 ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน เป็น Smart Group และ Smart Product

17 นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณตาม นางสาวอุบลวรรณรักษ์ธรรม 100% 28 ก.ย 65 6 ธ.ค. 65 ท่ีปรึกษา แก้ไข ✓

ต าแหน่งเลขท่ี 8283 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) แผนปฎิบัติราชการจังหวัดล าพูน ภายใต้ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เศรษฐพงศ์
กลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศ ต าแหน่งเลขท่ี 8281 เมืองเกษตรสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน กลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศ 10 ม.ค 66 20 ก.พ 66 ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 2. การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ในจังหวัดล าพูน

18 นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ นักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การบริหารจัดการการสนับสนุนท่อนพันธ์ุมันส าปะหลังสะอาด นางสาวกนิษฐาวรรณชาติ 70% 30 ก.ย 65 6 ธ.ค. 65 ท่ีปรึกษา ผ่าน 12 ม.ค 66 ✓ ✓ ท่ี 265/66
ต าแหน่งเลขท่ี 1069 ต าแหน่งเลขท่ี 1032 ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังนางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ 10% เศรษฐพงศ์ 9 ก.พ 66
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี นายยุทธการ กองวงศ์ 10%
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ส านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร นางสาวศศิประภา มาราช 10%

(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) 2. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชในระดับพ้ืนท่ี

19 นางสาวมณทิรา ธรรมาภิมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวมณทิราธรรมาภิมุข 100% 30 ก.ย 65 13 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 10735 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2563 ชาญยุทธ์
กลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศ ต าแหน่งเลขท่ี 10727
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มยุทธศาสต์และสารสนเทศ 2. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 15 มี.ค 66 21 เม.ย 66 ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือขยายสู่งานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์

20 นายเกรียงไกร ทองสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP จังหวัดกาฬสินธ์ุนายเกรียงไกร  ทองสาร 75% 12 ต.ค 65 13 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 1974 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2564 นายชีวิน ไชยศรี 15% ชาญยุทธ์
กลุ่มอารักขาพืช ต าแหน่งเลขท่ี 5913 2.การส่งเสริมการผลิตขยายและใช้ชีวภัณฑ์ท่ีหลากหลายให้ นายวรกฤต ชาธิรัตน์ 10%
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ กลุ่มอารักขาพืช ครอบคลุมโรคแมลงศัตรูพืชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 10 มี.ค 66 21 เม.ย 66 ผ่าน

ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

21 นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ นิติกรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. การด าเนินการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีนางสาวแสงมณี เกิดพงษ์ นางสาวจุฬาลักษณ์มลิวัลย์ 100% 18 ต.ค 65 7 มี.ค 66 ท่านวีระ ผ่าน
ต าแหน่งเลขท่ี 157 (นิติกรช านาญการพิเศษ) กับพวกรวม 10 คน ฟ้องกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มวินัยและนิติการ ต าแหน่งเลขท่ี 155
กองการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มวินัยและนิติการ 2. แนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานของ

กองการเจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี    
(กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม)

22 นายคงกฤช อินทแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการศูนย์ 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ต าบลห้วยเขย่ง นายคงกฤช อินทแสน 100% 19 ต.ค 65 13 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา ผ่าน 17 มี.ค 66 ✓ ✓ ท่ี 568/66
ต าแหน่งเลขท่ี 759 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564 ชาญยุทธ์ 5 เม.ย 66
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต าแหน่งเลขท่ี 1326
จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรท่ีสูง) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟอย่างย่ังยืนบนพ้ืนท่ีสูง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2

จังหวัดราชบุรี 

23 นางธารารัตน์ ไล่กสิกรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1. การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่า นางธารารัตน์ ไล่กสิกรรม 100% 20 ต.ค 65 19 ม.ค. 66 ผอ.สสจ. แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 2889 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ต าแหน่งเลขท่ี 2886 กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 20 เม.ย 66
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คุณภาพดี จังหวัดชัยนาท เชิงธุรกิจ ปี 2564

ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 2. การส่งเสริมการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านเกษตรแบบบูรณาการ
ของจังหวัดชัยนาท

24 นางสาวนุชจารี วนาศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การผลิตชีวภัณฑ์ระดับมาตรฐาน สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม นางสาวนุชจารี  วนาศิริ 70% 20 ต.ค 65 19 ม.ค. 66 ผอ.สสจ. แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 1628 ต าแหน่งเลขท่ี 1600 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ นางสาวจุลัยรัตน์ ยาฝ้ัน 30%
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ตอนบน พ.ศ. 2564
ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 18 เม.ย 66
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ 2. การบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่  17 จังหวัดภาคเหนือ

25 นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน (ขยายผลสู่ชุมชน) นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล 100% 26 ต.ค 65 19 ม.ค. 66 ผอ.สสจ. แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 2253 (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) กรุงเทพมหานคร ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ต าแหน่งเลขท่ี 2248 20 เม.ย 66
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

26 นางสาวนันทา เพราะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การฝึกอบรมด้านการเกษตรในงานเกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 2 นางสาวนันทา  เพราะทอง 100% 28 ต.ค 65 19 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา แก้ไข
ต าแหน่งเลขท่ี 5163 ต าแหน่งเลขท่ี 11282 Smart&Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลม่ันคง เศรษฐพงศ์
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะแนะ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (วันท่ี 27 - 30 สิงหาคม 2563) เล่ือน
จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 18 ม.ค. 66

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 2. แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้ 10 เม.ย 66 24 เม.ย 66 ผ่าน
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        หลักโซนน่ิงและการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี

27 นายวรวิทย์ ประวิงทรัพย์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. การจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตส าหรับใช้ในการปรับปรุงทะเบียนนายวรวิทย์  ประวิงทรัพย์ 100% 28 ต.ค 65 20 ธ.ค. 65 ผอ.กค. ผ่าน 15 ก.พ 66 ✓ ✓ ท่ี 370/66
ต าแหน่งเลขท่ี 100 (นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ) และวาดแปลง จ านวน 806 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 28 ก.พ 66
กลุ่มพัสุด ต าแหน่งเลขท่ี 94 งบลงทุน
กองคลัง กลุ่มพัสุด 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าท่ี

กองคลัง กลุ่มพัสดุ กองคลัง
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันท่ี วันท่ี คณะฯ มติ วันท่ีเสนอ ขอควำม เสนอค ำส่ัง ค ำส่ัง
ดับ ช่ือ - สกุล ปัจจุบัน/ ท่ีขอประเมิน/ ช่ือผลงำน รับผลงำน ประชุม ท่ีเข้ำประชุม ท่ีประชุม กสต. 1 เห็นชอบ กรมฯ
ท่ี /สังกัด สังกัด ไป กษ.

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

28 นางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพนักวิชาการเกษตรช านาญการ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาธุรกิจบริหารดินและปุ๋ยชุมชน นางสาวปาริชาติ อาภรณ์วิชานพ 80% 31 ต.ค 65 19 ม.ค. 66 ท่ีปรึกษา ผ่าน 17 มี.ค 66 ✓ ✓ ท่ี 568/66
(ต. เลขท่ี  1033) (ต. เลขท่ี  1140)  (One Stop Service) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 นายวรกร เปร่ืองค้า 20% เศรษฐพงศ์ 5 เม.ย 66
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กลุ่มส่งเสริมและจัดการดินปุ๋ย เล่ือน
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 2. พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยใช้แนวทางการส่งเสริม 18 ม.ค. 66

(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) การเกษตรเชิงพ้ืนท่ี
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