


1

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุ

1 34 นางสาวสาวิตรี ชูดวง 1. การจัดการเรื่องรับฟงความคิดเห็นและ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอรองเรียนของกรมสงเสริมการเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการรับฟง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการกรม ความคิดเห็นและขอรองเรียนของ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

กรมสงเสริมการเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

2 192 นางสาวเกตุกาญจน  สงวนมิตร 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทางการเกษตร ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมโครงการและงบประมาณ 2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสงเสริม ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กองแผนงาน และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

3 194 นายมงคล  อุนจิตร 1. การบริหารจัดการโปรแกรมระบบรายงานผล 1. นายสุธีร ชัยประเดิมศักดิ์     รอยละ 10 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project) 2. นางสาวอินทิรา ปทมเศรษฐ  รอยละ 10

กลุมติดตามและประเมินผล 2. การบริหารจัดการโปรแกรมระบบรายงานผล 3. นางสุทิพพา ขําชวย            รอยละ 10 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กองแผนงาน การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร (e-Project) ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

4 209 นางสาวสุมนา มงคลสินธุ 1. การประสานงานและการดําเนินการ 1. นางอุษา ทองแจง   รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ จัดการฝกอบรม Training Couse on Farm ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวิเทศสัมพันธ Machiney,Promotion Maintenance and หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองแผนงาน Overhual for ASEAN Member States การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางในการจัดทําใบสมัครเพื่อขอรับทุน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ฝกอบรมตางประเทศ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

5 210 นางสาวนฤมล ภานุรัตน 1. การจัดการฝกอบรมหลักสูตรการสราง 1. นางอุษา ทองแจง   รอยละ 20 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ วิทยากรเฉพาะดานในประเทศไทย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมวิเทศสัมพันธ (Training of Trainers) สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กองแผนงาน 2. การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กรมสงเสริมการเกษตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ผูเชี่ยวชาญในตางประเทศ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



3

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

6 211 นางสาววิชาณี ศรีอุไร 1. การเขารวมประชุมการประสานงานและ 1. นางอุษา ทองแจง   รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ การดําเนินงานคณะทํางานสาขาสงเสริมและ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวิเทศสัมพันธ ฝกอบรมดานการเกษตรของอาเซียน (ASEAN หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองแผนงาน Sectoral Working Group on Agricultural การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

Traimimg and Extension : AWGATE) นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

2. แนวทางในการจัดทํา Country Report 

เพื่อนําเสนอในการเขารวมกิจกรรม/ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

หลักสูตรนานาชาติ และระบบคลังขอมูล ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

Country Report สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

7 231 นางสาวสุกัญญา  ศรีดาพันธ 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร 1. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ  รอยละ 30 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง 

กลุมเกษตรชลประทาน ป 2558/59 ตามมาตรการที่ 4 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 2. แนวทางการขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

(กลุมงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เรงรัด ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจาก ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ พระราชดําริ จังหวัดมุกดาหาร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



4

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

8 259 นางสาววิไลพร ชวศรี 1. การถอดบทเรียนรูปแบบการใหบริการ 1. น.ส.สุรางคศรี วาเพชร รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดานการเงินแบบยั่งยืนของกองทุนองคกร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวิจัยดานการสงเสริมการเกษตร เกษตรกรไทยของวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร นาเกาะหลัก อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ป พ.ศ. 2558 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. แนวทางการสงเสริมการวิจัยจากงานประจํา (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

(R2R) ดานการสงเสริมการเกษตร

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

9 279 นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท 1. การใหบริการระบบเว็บโฮลติ้ง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 2. การพัฒนาระบบเว็บโฮลติ้ง สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร บน Cloud Sever สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

10 902 นางสาววิไลวรรณ  ดอกทุเรียน 1. การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายคาใชจาย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในการฝกอบรมของหนวยงานในสวนกลาง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมตรวจสอบ กรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กองคลัง 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบหลักฐาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมใหมี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ประสิทธิภาพ

- ไมม-ี

- ไมม-ี



5

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

11 984 นายญี่ปุน  จารุพงศกร 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรแปรรูป 1. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ   รอยละ 30 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 2. การพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สูอาเซียน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(กลุมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

วิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน) (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

12 996 นางสาวสุตาภา ทองสมจิต 1. การเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน 1. นายประพนธ  ธูปะเตมีย   รอยละ 20 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน สํานักงานเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกรและ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ 2557 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เคหกิจเกษตร 2. แนวทางพัฒนาคูมือการดําเนินงานสงเสริม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหาร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(กองพัฒนาเกษตรกร) ในครัวเรือนและชุมชนของเจาหนาที่

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



6

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

13 1026 นางสาวสุณิสา ผิวรําไพ 1. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราทําลายแมลง ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ Entomopathogenic : fungi เชื้อรา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี Beauveria bassisna และเชื้อรา Metarhzium หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร anisopliae) ตอการควบคุมศัตรูพืช การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) 2. การจัดทําคูมือตรวจคุณภาพเชื้อจุลินทรีย นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ควบคุมศัตรูพืชสําหรับหนวยงานกรมสงเสริม (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

การเกษตร (เชื้อรา trichoderma harzianum

เชื้อรา Metarhzium anisopliae) สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

14 1073 นางสาวปวีณา คนยงค 1. กาพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง น.ส.นิธิมา มณีโชติ รอยละ 20 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ป 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กลุมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 2. การพัฒนาเครือขายศูนยจัดการศัตรูพืช สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ดานการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร ชุมชน (ศจช.)

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

(กลุมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดานอารักขาพืชและดินปุย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



7

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

15 480 นางสาวปรียาภรณ  อุนศิริ 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 2. แนวทางการสงเสริมการปลูกสับปะรดในพื้นที่ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดราชบุรี ดูแลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

จังหวัดเพชรบุรี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

16 1322 นางสาวคณิษฐา ลิลา 1. การผลิตหนอไมฝรั่งและกลวยโดยวิธีการ นางสาวนุลนภา ศิลปะรัตน   รอยละ 5 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโครงการพัฒนาศักยภาพ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2558 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวย

จังหวัดราชบุรี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

17 1329 นายชาคริต  บุญศิริ 1. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการอนุรักษดินและน้ําเพื่อความยั่งยืน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ทางการเกษตร อําเภอทองผาภูมิ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 2. แนวทางพัฒนาการสงเสริมทําสวนกาแฟ

จังหวัดราชบุรี โรบัสตาอินทรีย ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 

- ไมม-ี

- ไมม-ี



8

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

18 1411 นางสาวสุดาภรณ ชุมปญญา 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขาย ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Young Smart Farmer ระดับเขต ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาบุคลากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ป 2557 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดขอนแกน ผูรับผิดชอบงาน Young Smart Farmer นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ระดับจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

ตอนบน

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

19 1520 นางสาวปญชลี สุขวิไล ไมประสงคเขารับการคัดเลือก ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมพัฒนาบุคลากร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

20 2863 นางสาวปยาณี เสนทอง 1. การดูแลรักษาแปลงเรียนรูและผลิตพันธุพืช ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใชสนับสนุนบริการหนวยงานภาครัฐ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. การพัฒนาแปลงเรียนรูสูการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 แบบผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนา กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดสงขลา (สํานักงานสงเสริมและพัฒนา สูระบบการเกษตรยั่งยืนที่เหมาะสม

การเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี)

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



9

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

21 1604 นางสาวคชาภรณ  วงศพรหมศิลป 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมอบรมศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ "แมฟาหลวง" ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 2. แนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรกรภาคเหนือ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดเชียงใหม อยางยั่งยืน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

22 1612 นางสาวปานศิริ นิบุญธรรม 1. การจัดทําฐานขอมูลศูนยเรียนรูการเพิ่ม 1. นางเขมวรรณ  ดวงจันทร   รอยละ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในพื้นที่ 2. นายภานุวัตร ใจนะปยง   รอยละ 10 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 3. นางสาวภัทรพร มาลาพล   รอยละ 5 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดเชียงใหม ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอยางยั่งยืน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

23 3247 นายจักราวุธ  ศุขวัฒน 1. การพัฒนาแปลงเรียนรูอาชีพการเกษตร 1. นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ   รอยละ 20

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดานพืช ปงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาจัดตั้ง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุตรดิตถ กลุมเกษตรกรผูผลิตพันธุออยสะอาด ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ปราศจากโรคและแมลงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสงเสริมและพัฒนา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



10

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

24 3336 นางสาววรินทร  ปญญาสม 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก 1. นางสาวประภาทิพย พันธชาติ  รอยละ 15 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช2. แนวทางการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพิษณุโลก ในนาขาวเพื่อลดตนทุนการผลิต ตามระบบ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9

จังหวัดพิษณุโลก สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

25 7776 นายจีรวัฒน  จันทวงษ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ป 2558 จังหวัดกําแพงเพชร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสงเสริม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดกําแพงเพชร อาชีพการเกษตรของศูนยสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 อาชีพการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดพิษณุโลก) ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



11

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

26 1727 นายธนวัฒน  ประดิษฐสรรพ 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดกระบี่ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน จังหวัดกระบี่ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

27 1834 นางสาวอรอุมา สังขกลิ่นหอม 1. โครงการสงเสริมการผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม 1. นางสาวมัทนา  อยูวัง   รอยละ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และสงออก (มันสําปะหลัง) ป 2557 ตําบลวังดง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดกาญจนบุรี 2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ในพื้นที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

28 1907 นางสาวสุภิญญา เชาวสกู 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก 1. นายคํารน ยศสมบัติ รอยละ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช ป 2558 กิจกรรม 2. นายประคอง ศิลลา  รอยละ 10 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมอารักขาพืช ปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. แนวทางการสงเสริมการจัดการศัตรูพืช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

โดยวิธีผสมผสาน (ไอพีเอ็ม) ในนาขาวของพื้นที่ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อลดการใชสารเคมี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



12

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

29 2034 นายชีวิน  ไชยศรี 1. การรายงานแปลงพยากรณและเตือน 1. นายเขมชาติ ผลปราชญ  รอยละ10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช จังหวัดกาฬสินธุ ป 2558 2. นายกิตติพงษ  กาจู   รอยละ 5 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ป 2558 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

30 2069 นางวิลาวัลย  เวียนเตียง 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 1. นางประสิทธิ์ วิเศษหวาน  ไมระบุ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 2. นายณัฐกิตติ์  ตุไพบูลย ไมระบุ

สํานักงานเกษตรอําเภอคํามวง ป 2558/59 จากปญหาราคาสินคาเกษตร 3. นายอรุษ พิมพสราญ ไมระบุ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลโพนอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตําบลเนินยาง อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

31 2079 นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ 1. โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน ป 2558 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยเม็ก ตําบลคําใหญ อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดกาฬสินธุ 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ประจําตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดกาฬสินธุ

- ไมม-ี



13

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

32 2235 นายกันณพงศ  สิริวิจักษณ 1. การสงเสริมการผลิตมันสําปะหลัง ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในรูปแบบแปลงใหญ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง 2.แนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดกําแพงเพชร ขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

และเชื้อราบิวเวอรเรียเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

33 2360 นายดบัสวิน  เวียงนนท 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลคําแคน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดขอนแกน 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

การดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

34 2395 นางวรารัตน  ปราสาทหินพิมาย 1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 1. นางสาวดารุณีย เพิ่มอุดมวัฒนา   รอยละ 10 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดเลย 2. นางเฉลิมชนม โคตรทอง   รอยละ 10 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเวียง ป 2557 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดขอนแกน 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี



14

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

35 2410 นางสาวอัญรินทร  พิมพอิทธิภัทร 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2556/57 อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดขอนแกน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สูความเปน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

Smart Group นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

36 2426 นางสาวแกวกัลยา  ขวัญพรม 1. โครงการผลิตเมล็ดขาวพันธุดีของ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยขาวชุมชนบานกุดโงง ตําบลหนองโน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดขอนแกน 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ศูนยขาวชุมชน ตําบลเขื่อนอุบลรัตน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

37 2442 นายคุณากร  จันทะวงค 1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสวนกวาง บานปาหวายนั่ง หมูที่ 4 ตําบลเขาสวนกวาง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดขอนแกน อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ป 2557 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

มันสําปะหลัง ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดขอนแกน

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



15

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

38 2450 นายจิรเดช  พรหมบุญตา 1. ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน นายเดชา  นามโยธา   รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บานโพธิ์ทอง หมูที่ 7 ตําบลขามปอม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2557 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดขอนแกน 2. แนวทางการพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิต การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เมล็ดพันธุขาวชุมชนบานนอยชานบึง หมูที่ 2 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

39 2561 นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรภิรมย 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตผลไม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทุเรียน) นอกฤดูเพื่อกระจายผลผลิตออกสูตลาด ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ป 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

2. แนวทางการสงเสริมการผลิตทุเรียนนอกฤดู สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

40 2668 นายมนตรี  สองแสงจันทร 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร นายศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ รอยละ 20 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรสนับสนุน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

41 2686 นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี 1. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปการผลิต 2557/58 ตําบลคลองอุดมชลจร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. แนวทางการพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิต การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เมล็ดพันธุขาวชุมชนบานวัดคูฯ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

42 2690 นางสาวนิภาดา เจริญธนกิจกุล 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2557 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการปองกันและกําจัดหนอนหัวดํา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มะพราวโดยใชแตนเบียนบราคอน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(Bracon hebetor) โดยใชแผนที่ Agri-Map

ในการวางแผนการปลอย จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

43 2797 นายวีระวิทย  ปถวีนิธิ 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอเมืองชลบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2558 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี 2. การดําเนินการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดชลบุรี ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



17

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

44 2849 นางสาวสุชิรา ลายรัตน 1. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสัตหีบ 2. แนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดชลบุรี ในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใชระบบ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

45 2903 นายชลิต พิชยภิญโญ 1. โครงการลดตนทุนการผลิตขาวจังหวัดชัยนาท 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งบพัฒนาจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาทักษะการถายทอดเทคโนโลยี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดานการจัดการศัตรูพืชดวยกระบวนการ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

โรงเรียนเกษตรกร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

46 2918 นางสาวนวรัตน อิ่มจิตร 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดชัยนาท ป 2558 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

แบบมีสวนรวมของเจาหนาที่กรมสงเสริม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

การเกษตร จังหวัดชัยนาท และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



18

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

47 3123 นางอรสา  ละดาขันธ 1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลดงบัง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอคอนสาร 2. การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ ภายใตการดําเนินการของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

พอเพียงบานมวง ตําบลดงบัง อําเภอคอนสาร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดชัยภูมิ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

48 3222 นางสาวอลิสา  ชาตเวช 1. โครงการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทดแทนสวนเกาเพื่อรองรับผลกระทบ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาแซะ จากการเปดเสรีการคา AFTA ระยะที่ 3 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2557 - 2559) อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันของ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

เกษตรกรในพื้นที่อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

49 3258 นางสาววิชชุดา กิตติวารา 1. การพัฒนา Young Smart Farmer ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหยุวเกษตรกร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สูความเปนผูนําดานการเกษตร จังหวัดเชียงราย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการพัฒนา Young Smart Farmer ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงราย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



19

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

50 3270 นายธนญชัย  สมจิตต 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ตําบลทากอ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการพัฒนาศูนยบริการและถายทอด การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดเชียงราย (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

51 3296 นายอรรถพล มนตรี 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภูแล ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดเชียงราย 2. การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลบานดู สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สูการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

แบบแปลงใหญ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

52 3323 นางวราพร  มีสุภา 1. โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน ป 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมอารักขาพืช จังหวัดเชียงราย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

การผลิตในศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



20

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

53 3326 นายโชตินรินทร ชีพสุกใส 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามโครงการแกไขปญหาราคายางทั้งระบบ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมจัน ป 2557 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงราย จังหวัดระยอง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการพัฒนาและการดําเนินงาน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตามหลักการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

54 3334 นายประเสริฐ  สุยะราช 1. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรประจําตําบลเกาะชาง สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย 2. แนวทางพัฒนาระบบการผลิตและกระจาย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดเชียงราย เมล็ดขาวพันธุดี (ศูนยขาวชุมชน) บานมวงคํา 

ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

55 3381 นายยุทธพล ทองปรีชา 1. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง 2. แนวทางการเสริมสรางศักยภาพศูนยบริการ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดเชียงราย และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ประจําตําบล (ศบกต.) 

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

56 3415 นางสาวธนัญชา สุขโสม 1. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยขาว ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนบานวังปลาไหล หมูที่ 6 ตําบลบานพราว ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ป 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตขาวอินทรีย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ใหกับสมาชิกศูนยขาวชุมชนในพื้นที่ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

57 3440 นายสมยศ  พรอิทธิกิจ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาว 2. แนวทางการพัฒนาและการดําเนินงาน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดเชียงราย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตําบลโปงแร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

58 3449 นางสาววัชรินทร ปนกอ 1. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง 2. แนวทางการพัฒนาและการดําเนินงาน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

เมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซียน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

(ถั่วเหลือง) ตําบลปาซาง กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

59 3462 นางเกษร  อักษรรัตน 1. การจัดตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาการจัดตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

60 3471 นายกฤษนันท ทองทิพย 1. การสงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร 1. นางสรุสวดี วรวุฒิพุทธพงศ รอยละ 15 (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พืชอาหาร) เขาสูมาตรฐาน GAP โครงการ 2. นายมนชัย ทวีเดช รอยละ 10

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต เมืองเกษตรสีเขียว อําเภอแมแตง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

2. แนวทางสงเสริมใหเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

61 3480 นางมนัสนันท หนูจิตต 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปุยอินทรีย วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2558 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมกลุมเกษตรกร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ผูปลูกผักไฮโดรโปนิกส ตําบลยางเนิ้ง และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

62 3496 นายสุพจน  ตระกูลวรปญญา 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว ภัยแลง ป 2558/59 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรู การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ศพก.) อําเภอเชียงดาว (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

63 3517 นายสัญชัย ปญจะเรือง 1. การสงเสริมและพัฒนาสตรอเบอรี่ 1. นายเรวัต แกวเลิศตระกูล   รอยละ 10 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสะเมิง ป พ.ศ. 2558 2. นายสุขสันต ทองขาว   รอยละ 10 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนางานสารสนเทศดานอารักขาพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

64 3541 นางสาววรรณา ขยันการ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ภายใตมาตรการเพิ่มรายไดใหแก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม เกษตรกรผูมีรายไดนอย ตําบลกองแขกและ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดเชียงใหม ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. แนวทางสงเสริมการใชสารชีวภัณฑทดแทน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

การใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอแมแจม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดเชียงใหม

- ไมม-ี

- ไมม-ี



24

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

65 3658 นางกัณญภัทร  สมปอย 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลดอนเปา ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมูที่ 4 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2557-2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางในการลดตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

66 3666 นายธีระศักดิ์  คําทอง 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (zoning) ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมออน 2. การประชาสัมพันธบทบาทหนาที่และ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานของสํานักงานเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอแมออน ใหกับเกษตรกรในพื้นที่ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

67 3674 นางนภาภรณ คํามูล ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ยกเลิกการขอเขารับการประเมิน (ขอยาย) ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดเชียงใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

68 8590 นางสาวเกล็ดแกว  วรรณมณี 1. การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวนาป 2557/58 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง 2. แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม ประจําตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



25

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

69 3757 นางบุญญาพร กายเพ็ชร 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ตําบลบอน้ํารอน อําเภอกันตัง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดตรัง 2. แนวทางการพัฒนาองคกรเกษตรกรควบคู การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

กับการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

การผลิตสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

สินคาเกษตร อําเภอกันตัง

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

70 3892 นางสาวธมลวรรณ  สิทธิกัน 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก พ.ศ. 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

การผลิตสินคาเกษตรเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตร จังหวัดตาก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

4014 นางสาวน้ําฝน โฉมศรี 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

71 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครนายก 2. การสงเสริมการผลิตสารชีวภัณฑและพัฒนา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

72 4037 นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย 1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายแปลง จังหวัดนครปฐม ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

73 4075 นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ 1. การบริหารจัดการศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหมีประสิทธิภาพ ตําบลทุงขวาง 

สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดนครปฐม 2. แนวทางการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

โดยใชศูนยจัดการดินปุยชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดนครปฐม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

74 4130 นายสาโรจน  ศรีรัตน 1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคา ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารและ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เครื่องดื่ม จังหวัดนครพนม ป 2557 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

และยกระดับคุณภาพวิสาหกิจชุมชนตนแบบ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดนครพนม

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

75 4281 นายสันติ  ฟาคุม 1. การใชแผนที่ภาพถายทางอากาศและ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบุพิกัดดาวเทียม GPS ตรวจสอบพื้นที่ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา ป 2558/59 ตําบลโคกสูง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การจัดทําและประยุกตใชระบบสารสนเทศ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

เพื่อการเกษตรของอําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

76 4312 นายสะวิก  เงินโคกกรวด 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย 2. แนวทางการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดนครราชสีมา ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

77 4352 นางนันทพร  บุดดาหวัง 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สูมาตรฐาน (พืชผัก) อําเภอครบุรี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 2557 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดนครราชสีมา 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล (ขนุน) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ดวยระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

และไดมาตรฐาน (GAP)

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

78 4354 นางสาวโชตมณี มียอด 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช ป 2558 ตําบลโคกกระชาย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 2. การสงเสริมการใชเชื้อราไตรเดอรมา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในการปองกันปญหาโคนเนาหัวเนาของ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

มันสําปะหลัง โดยผานกลไกของศูนยจัดการ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

ศัตรูพืขชุมชน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

79 4385 นางรวิภา  ไชยสิทธิ์ 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย ตําบลศรีละกอ อําเภอโนนไทย สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสงเสริม

การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน อําเภอโนนไทย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดนครราชสีมา โดยใชรูปแบบ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

MRCF System ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

80 4396 นายอัครกร  แสงจันทร 1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 อําเภอปกธงชัย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



29

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

81 4426 นางสาวนัททพร บุญกอบ 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลหนองไมไผ (บานหนองตะลุมปุก) ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา ป 2558 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาการดําเนินงานศูนยจัดการ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลหนองไมไผ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

82 4434 นางสาวนันทิกา จาพิชม 1. การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนิน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว 2. การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนิน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

83 4563 นางสาวชลธิชา  กันตะวงศ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรป 2558/59 อําเภอหนองบุญมาก ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดนครราชสีมา 2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการผลิต ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน (GAP)  และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ไมผล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



30

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

84 4602 นายธีรพงศ  มนตแกว 1. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนางานสงเสริมการทองเที่ยว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เชิงเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

85 4642 นางกุลธิดา  ดําริการ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอขนอม ป 2557 สํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

86 4672 นายณัฐวัตร  นวลรอด 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร (ทุเรียนนอกฤดู) ตําบลตลิ่งชัน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2558 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

2. การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในการจัดการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรอยางยั่งยืน

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



31

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

87 4780 นางสาววรรณา สุทธิพิทักษ 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 1. นางสาวเพ็ญฤดี พนาลี   ไมระบุ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 2. นายอนุพร  รัตนพันธ     ไมระบุ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอรอนพิบูลย ป 2558/2559 และจากปญหาราคา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครศรีธรรมราช สินคาเกษตร หมูที่ 2 ตําบลควนพัง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการสงเสริมการจัดตั้งโรงเรียน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

เกษตรกรขาวเพื่อลดตนทุนการผลิต (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

ตําบลควนพัง อําเภอรอนพิบูลย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

88 4802 นางกนกอร  ตรีไวย 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ยางพารา ตําบลคลองเส สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอถ้ําพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558-2559

2. การบูรณาการการดําเนินงานศูนยเรียนรู ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

รวมกับศูนยจัดการดินปุยชุมชน และ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



32

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

89 4959 นางเกสร  บีกขุนทด 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวที่ปลอดภัย ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และไดมาตรฐาน GAP ตําบลอุดมธัญญา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ป 2557 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครสวรรค 2. แนวทางการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การผลิตของเกษตรกร ตําบลอุดมธัญญา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

90 5228 นางสาวสิริกัลยา คํานาน 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิต ป 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอปว 2. การพัฒนาคุณภาพมะมวงน้ําดอกไม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดนาน เพื่อการสงออกในพื้นที่ อําเภอปว จังหวัดนาน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

91 5268 นายเมธี  มะลิลม 1. การชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง 1. นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน   รอยละ 20

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557 อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 2. นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ   รอยละ 20 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงชาง 2. แนวทางการลดตนทุนการผลิตขาว ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนาน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

92 5281 นางชนมนิภา พรมเปยง 1. การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานพืช และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พ.ศ. 2558 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ 2. การใชระบบ MRCF เปนเครื่องมือในการ

จังหวัดนาน ขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

93 5425 นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสตึก 2. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดบุรีรัมย อําภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

94 5443 นายวิมล  รัตนา 1. การดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลปงกู อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดบุรีรัมย 2. การพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลปงกู ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ตามแนวทาง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

การสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF System) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

95 10294 นางภัทรานิษฐ พันธพรม 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิต อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอพรเจริญ พ.ศ. 2558 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดบึงกาฬ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ดินปุยชุมชนวังชมภู อําเภอพรเจริญ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดบึงกาฬ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

96 10304 นางสาวสวรรยา ประธานี 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแก ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด ผูมีรายไดนอย ป 2557 ตําบลนาดง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดบึงกาฬ อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลนากั้ง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

97 5559 นางสาววิชุดา สมสวน 1. โครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ใน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สยามบรมราชกุมารี ป 2558 จังหวัดปทุมธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 2. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตผักอินทรีย สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

แบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

98 5629 นางสาวกัลยา พวงเจริญ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพราว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พันธุดีทดแทนสวนเกาเพื่อลดผลกระทบจาก ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การเปดเสรีทางการคา AFTA ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2557-2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. การสงเสริมการผลิตมะพราวอินทรีย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



35

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

99 5641 นางสาวปารณีย มีจิตร 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตประจําปงบประมาณ 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. สงเสริมการปลูกวานหางจระเขอินทรีย นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ในพื้นที่ตําบลบอนอก (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

100 5765 นางสาวสลิลพิชญ  วิริยะกุลมงคล 1. กิจกรรมจัดทําเขตควบคุมแมลงวันผลไม 1. นายวีระ วานิชกุล  รอยละ 20 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามมาตรฐานการสงออก ป 2558 2. นายฐิติชูพันธ สุนทรสัจ รอยละ 20 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการปองกันและกําจัดแมลงวัน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผลไมโดยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ 

(Area-wide intergrated pest management) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

101 5896 นางกนกวรรณ แกวงอก 1. การจัดระบบการปลูกขาวพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 1. นางพัทธวรรณ สมดัง   รอยละ 40 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาการจัดการความรูของ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



36

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

102 5933 นายณัฐศิษฏ  ลอยผา 1. โครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรใหไดมาตรฐาน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาหารปลอดภัย กิจกรรมสงเสริมเกษตรกร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน ลดการใชสารเคมีในนาขาว ป 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การใชแผนที่ Farmer Map ในการบริหาร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จัดการพื้นที่การเกษตร อําเภอบางปะอิน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

103 5950 นางพัทธวรรณ  สมดัง 1. กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาการผลิตขาว 1. นายพิธาน แจงเจริญ   รอยละ 20 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมอารักขาพืช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรขาว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

104 6033 นางสาวภณิดา  ปรีดาสุริยะชัย 1. โครงการสงเสริมและพัฒนา ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Young Smart Farmer ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (zoning) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

105 6041 นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ 1. โครงการการสงเสริมการผลิตแปลงใหญ นายนิรันดร  ศรนุ  ไมระบุ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาระบบการเฝาระวังเตือน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และแจงภัยธรรมชาติดานพืชโดยใชระบบ MRCF การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

106 6056 นางสายใจ  แสงอรุณ 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต นายมนัส สพานแกว  รอยละ 40 (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ป 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เกษตรหมูบาน (อกม.) ในงานสงเสริม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

การเกษตรตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดพะเยา

107 6097 นางสาวอรนุช รัตนเลิศสกุล 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไย 1. นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด  รอยละ 20 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพดีปลอดภัยตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมอารักขาพืช และลําไยอินทรีย ประป พ.ศ. 2557 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2. การพัฒนาวิธีการผลิตขยายไวรัส NPV ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

 (Nuclear Polyhydrosis Virus) ในการใช และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ปองกันกําจัดหนอนกระทูหอม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

(Spodoptera exigue) ของจังหวัดพะเยา



38

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

108 6096 นายยงยุทธ  ดาวตาก 1. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558/59 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน จังหวัดพะเยา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

109 6216 นายกําแพง  แกวสุวรรณ 1. โครงการขยายฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ จังหวัดพัทลุง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาศูนยบริการประชาชน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ดานการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

110 6290 นางสาวบุญกณิสา  มาคง 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรอําเภอตะโหมด ป 2558/59 อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง 2. การพัฒนาศักยภาพกลุมแปรรูปผลผลิต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ทางเกษตร (เครื่องแกง) เพื่อจัดตั้งเปน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมวิสาหกิจชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

111 6302 นายเพาว  เพ็ชรหนู 1. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมูที่ 8 ตําบลโคกทราย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน 2. แนวทางการลดตนทุนการผลิต

จังหวัดพัทลุง การปลูกขาวนาป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



39

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

112 6625 นางสาวศิริรัตน แจงเรือง 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. การจัดการศัตรูพืชโดยใชศูนยจัดการ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ศัตรูพืชชุมชนเปนกลไกในการขับเคลื่อน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

113 6651 นายนราธิป  จันทรแกว 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร 1. นายฐิติภูมิ ตุมศรี  รอยละ 10 (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง 

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงกระจาน ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

2. แนวทางการพัฒนาศูนยบริการและถายทอด สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังจันทร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

114 6805 นางสาวมณีรัตน ตุยสําราญ 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคอ ป 2558/2559 และจากปญหาราคา ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดเพชรบูรณ สินคาเกษตร อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การสงเสริมการเกษตรรวมกับเกษตรกร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

- ไมม-ี

- ไมม-ี



40

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

115 6948 นายจตุภูมิ  สังเกต 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 1. นายรัฐกรณ ธรรมปรีชา รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สูมาตรฐาน (พืชผัก) จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 2. นายกันตกฤต พรมสัย  รอยละ 15 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย 3. นางสาวศรัณยู จึงดํารงกิจ  รอยละ 15 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในจังหวัดภูเก็ต การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

116 6965 นายรัฐกรณ ธรรมปรีชา 1. โครงการศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1. นายคีตธารา ธนาเมืองรักษ ไมระบุ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

สํานักงานเกษตรอําเภอกะทู 2. แนวทางพัฒนาการสงเสริมการใชปุย สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดตนทุนการผลิต และการพัฒนา ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

117 7024 นางสาวเนาวรัตน  รัตนรองใต 1. ศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 1. นายทองคํา พิลากรณ รอยละ 20 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. นางเสาวนุช ศรีวรขุนธ รอยละ 15

สํานักงานเกษตรอําเภอบรบือ 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศูนยขาว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดมหาสารคาม ชุมชน อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

118 7179 นางอุไรแพ  หาทวีแสน 1. โครงการผลิตเชื้อชีวภัณฑและการปองกัน - ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน จังหวัดมุกดาหาร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมอารักขาพืช ป 2558 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 2. แนวทางพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

และเตือนการระบาดศัตรูพืช จังหวัดมุกดาหาร



41

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

119 7234 นางสาวบุตรชล  สุวรรณลพ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรแปรรูป ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแมฮองสอน ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน วิสาหกิจชุมชน จังหวัดแมฮองสอน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

120 7237 นางสาวพชรวลัย  เอี่ยมอาภรณ 1. โครงการชุมชนยุวเกษตรกรในโรงเรียน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดแมฮองสอน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

รุนใหมใหเปน Young Smart Farmer สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดแมฮองสอน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

121 7243 นางสาวสุภาพร  ศรีวิชัย 1. โครงการยกระดับการแขงขันสินคาเกษตร 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ถั่วเหลือง) ใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการสงเสริมสรางศูนยผลิต ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน เมล็ดพันธุถั่วเหลืองรองรับประชาคมอาเซียน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

เพื่อใหสามารถแขงขันและเสริมสรางโอกาส ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



42

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

122 7443 นางอุไร  โมรา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู 1. นายสมชาย ไพรออ   รอยละ 15 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มาตรฐาน (พืชผัก) ตําบลเทอดไทย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดชุม อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดยโสธร 2. แนวทางสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ปลอดภัย (พืชผัก) อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

123 7499 นายสันติ  โสเส 1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตร 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 จังหวัดรอยเอ็ด สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางพัฒาการปรับปรุงขอมูล ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ทะเบียนเกษตรกรและการนําขอมูล สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ไปใชประโยชน จังหวัดรอยเอ็ด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

124 7636 นายยุทธนา  โพธิ์เกตุ 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิต จังหวัดรอยเอ็ด ป2558 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ดินปุยชุมชน จังหวัดรอยเอ็ด ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี



43

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

125 7510 นายอภิรัฐ  ชูศรีพัฒน 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลโนนตาล ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดรอยเอ็ด 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ดินปุยชุมชน อําเภอเมืองรอยเอ็ด นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดรอยเอ็ด (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

126 7565 นางเสาวนีย  จําปาดี 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 1. นายอุไร  สุภะโส   รอยละ 10 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 2. นายธีรพันธ  สนามพล   รอยละ 10 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพนมไพร ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

การผลิตสินคาเกษตร ตําบลหนองทัพไทย 

อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

127 7615 นายกนกศักดิ์  แสนวัฒน 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เศรษฐกิจหลัก ป 2556/57 (ขาว ขาวโพด ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ เลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง) ตําบลดูกอึ่ง และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยอ็ด

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

128 7808 นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ 1. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปการผลิต 2557/58 อําเภอแกลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดระยอง 2. แนวทางการพัฒนาศูนยบริการและ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

129 7855 นางสาวสุภาพรรณ  แขวงผุด 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรตามระบบสงเสริมการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดราชบุรี ป 2558 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 2. พัฒนาการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

130 7911 นายสุรินทร  เทพกาวงศ 1. การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรและผูยากจน 1. นายสิงห สวัสดี  รอยละ 10 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (อชก.) อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง 2. แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาหนี้สิน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดราชบุรี เกษตรกรและผูยากจน อําเภอจอมบึง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดราชบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

131 7923 นายปฐมชัย  คชะสุต 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิต ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาเครือขายศูนยจัดการ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ดินปุยชุมชน จังหวัดราชบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

132 7947 1. โครงการเฝาระวังการรุกระบาดศัตรูพืช (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดราชบุรี ป 2557

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

133 7952 นางสาวนุชรี  คํามี 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 1. นางอารีย ตระการรัศมีทิพย   ไมระบุ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลคลองตาคด อําเภอโพธาราม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 2. แนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ขาวโพดฝกสดไดรับรองแหลงผลิตพืช ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ตามระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

วาที่รอยโททองสา  ทองหนองยาง

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

134 7963 นางสาวพจนีย  เฮงชัยโย 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง ป 2558/59 ตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอําเภอสวนผึ้ง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

135 7987 นายชโยฬาร  สุทนตชัย 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สูมาตรฐาน จังหวัดลพบุรี กิจกรรมพัฒนา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ คุณภาพสินคาเกษตร โครงการลดความเสี่ยง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ภาวะการผลิตพืชรายเดือน จังหวัดลพบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

136 8104 นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์ ไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดลพบุรี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

137 8124 นางสาวสุมิตรา บุญเกิด 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต 1. นางสาวประวีณนุช สันพะเยาว   รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขาวคุณภาพที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย 2. นายสายัณห ปกวงศ   รอยละ 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ แบบครบวงจรและยั่งยืน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง 2. แนวทางการพัฒนานักสงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดลําปาง สูการเปน Smart Framer นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

138 8237 นางสาวพนิดา นันตะหนอย 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน 2. แนวทางการสงเสริมการจัดการศัตรูพืช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดลําปาง โดยผานกลไกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

139 8268 นายปรีชา พรมนา 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร 1. นางสาวจงจิตร มาลีเดช   รอยละ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากการระบาดศัตรูพืช อําเภอเมืองปาน 2. นางสาวภาวิณี พุฒใจกา   รอยละ 5 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ป 2558 3. นางวิภารัตน ถือบุญ   รอยละ 5 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดลําปาง 2. การจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ในอําเภอเมืองปาน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี



48

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

140 8523 นายสิรภพ  มาเห็ม 1. โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุรองรับประชาคมอาเซียน (ถั่วลิสง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต และถั่วเขียว) จังหวัดศรีสะเกษ ป 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในพื้นที่แปลงใหญขาว จังหวัดศรีสะเกษ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

141 8562 นางสาวนงลักษ วรรณศรี 1. โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชาวสวนยาง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ 2. แนวทางการพัฒนาและสรางเครือขาย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

พระราชดําริ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

142 8626 นายสุรชาติ  วรครุธ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขาวหอมมะลิคุณภาพดี ป 2558 หมู 14 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาศูนยขาวชุมชนในพื้นที่ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ตําบลสมปอย ใหมั่นคงและยั่งยืนดวยหลัก ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



49

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

143 8641 นายนิรุจน  เทพอาษา 1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร (ขาว) ป 2558 ตําบลไพรบึง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ 2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพื่อลดตนทุน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การผลิตขาว ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

144 8758 นายจิรวุฒ  มงคล 1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตขาว จังหวัดสกลนคร ป 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร แปลงใหญ (ขาว) จังหวัดสกลนคร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

145 8783 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลโพนสวาง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดสกลนคร 2. แนวทางเพื่อการขับเคลื่อนงานสงเสริม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

การเกษตรในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในพื้นที่ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุสุมาลย 

จังหวัดสกลนคร

นางสาวนงลักษณ  โคตรสมบัติ

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



50

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

146 8843 นางสุจิน  ขันธุปทม 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลนาซอ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสกลนคร อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ศัตรูพืชชุมชนตําบลนาซอ อําเภอนาวรนิวาส (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

จังหวัดสกลนคร
สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

147 8851 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช อําเภอพรเจริญ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก จังหวัดบึงกาฬ ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดสกลนคร 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

148 8902 นายนันทชัย  ยะพลหา 1. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรประจําตําบลพุมแก อําเภอนาแก ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดนครพนม ป 2557 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสกลนคร 2. การพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การเกษตรประจําตําบลเหลาโพนคอ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม 
(MRCF System)

นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



51

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

149 8907 นางสาวขวัญพร วิเศษสา 1. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตขาว อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกศีสุพรรณ พ.ศ. 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสกลนคร 2. การสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชในขาว นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ภายในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

150 8939 นางปุญญิศา  ทรัพยเพิ่ม 1. โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชาวสวนยาง  จังหวัดสงขลา สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการพัฒนางานทะเบียนเกษตรกร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ป 2559 จังหวัดสงขลา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

151 9403 นางสาวเกษราภรณ  เข็มขาว 1. การสงเสริมการลดตนทุนการทํานา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยการใชปุยอินทรียในนาขาว ตําบลดอนพุด ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายใตการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรมิติใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

(MRCF) system) ป 2557 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่ม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



52

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

152 9089 นางสรรเสริญ  ชวยนุกูล 1. การลดตนทุนการใชปุยเคมีสมาชิก ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ป 2558/59 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลกระแสสินธุ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

153 9091 นางสาวพนิต  วรรณวงศ 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดสงขลา 2. การลดตนทุนการผลิตขาวในกลุมวิสาหกิจ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ศูนยขาวชุมชน บานกาหรํา หมูที่ 2 ตําบลโรง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

154 9370 นางสาวชัชฎา  ยังนิตย 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร ป 2557/58 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

เพื่องานสงเสริมการเกษตร อําเภอวัฒนานคร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดสระแกว

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



53

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

155 9374 นางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1. นางสุจรรยา ลายศรี  รอยละ 5 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2559 2. นางสาวณัฐพร ดวงแกว  รอยละ 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ 2. แนวทางพัฒนาการผลิตลําไย ตําบลทับพริก หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสระแกว อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ใหไดมาตรฐานสินคาเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

156 9577 นางสาวกัลยารัตน  อุสสาสาร 1. โครงการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรหมูบาน จังหวัดสุโขทัย ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การสรางและพัฒนาเครือขาย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย Smart Farmer ตนแบบ จังหวัดสุโขทัย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

157 9592 นางสาวนีรนุช  มิ่งเมือง 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย ปงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดสุโขทัย 2. การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรอง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

มาตรฐาน GAP (ผัก) อําเภอเมืองสุโขทัย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสุโขทัย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี



54

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

158 9816 นางสาวเบญจวรรณ  คงคา 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลแจงงาม ภายใตการดําเนินงานโครงการ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาไซ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสุพรรณบุรี ศัตรูพืช ป 2558 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนวัดบัลลังก ตําบลหนองหญาไซ (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

159 9835 นายวินัย  ขาวไตรรัตน 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผานกระบวนการสถาบันเกษตรกร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สูความเขมแข็ง จังหวัดสุราษฎรธานี กิจกรรม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานในเกษตรกรผูผลิต สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ยางพาราและบุคลากรภาครัฐ

2. การบริหารจัดการเงาะโรงเรียน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

160 9972 นางสาวนงคลักษณ  บัวจันทร 1. โครงการสงเสริมความรูความเขาใจ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการปองกันและกําจัดโรครากขาวในยางพารา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอบานตาขุน ป 2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. แนวทางการสงเสริมความรูความเขาใจ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในการปองกันและกําจัดโรครากขาวในยางพารา 

อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

161 10015 นายอนุชิต  ดมอุนดี 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558/59 ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสุรินทร 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

162 10158 นางสาวภัทพิมล ไสว 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ตําบลสําเภาลูน อําเภอบัวเชด สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดสุรินทร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ศัตรูพืชชุมชน ตําบลสําเภาลูน เพื่อเปน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

แหลงเรียนรูตนแบบดานการปองกันกําจัด สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ศัตรูพืชของชุมชน

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

163 10175 นางสาวกมลภา ดีพาชู 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอพนมดงรัก ป 2558/59 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสุรินทร 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอพนมดงรัก กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดสุรินทร ใหมีประสิทธิภาพ

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



56

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

164 10446 1. การอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทํานา ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอางทอง พ.ศ. 2558 - 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การลดตนทุนการผลิตขาวตามกระบวนการ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทํานา จังหวัดอางทอง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

165 10467 1. การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 1. นายสมหมาย ทัศนกิจ   รอยละ 20 (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง

สํานักงานเกษตรอําเภอไชโย 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดอางทอง การตลาดในรูปแบบแปลงใหญ อําเภอไชโย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดอางทอง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

166 10626 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีธาตุ ป 2558/59 ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

2. การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

เพื่อการเกษตร (GISagro) มาใชในการตรวจสอบ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ขอมูลทะเบียนเกษตรกร อําเภอศรีธาตุ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดอุดรธานี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นางสาวสิรภัทร  อันไชยศรี

นางสาวนิษา  คุยทรัพย

นางสาวปทมา  แกวสาคร

- ไมม-ี

- ไมม-ี
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ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

167 10906 นายประไพ  ดุจอุทัยวงศ 1. การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอลานสัก ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก 2. แนวทางสงเสริมการกําจัดศัตรูพืช หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุทัยธานี ดวยสารชีวภัณฑโดยผานกลไกศูนยจัดการ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่อําเภอลานสัก นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดอุทัยธานี (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

168 10930 นายรัฐธนินท  อัมมินทร 1. อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางาน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

169 11002 สิบโทวัชระ  ศรีสองเมือง ไมประสงคเขารับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดอุบลราชธานี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



58

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

170 11031 นางสาวสุปราณี ธานี 1. การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558/59 ตําบลโพธิ์ศรี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

วิสาหกิจชุมชนตนแบบในพื้นที่ตําบลโนนกลาง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

171 11035 นางสาวปฏิมา ทองสิงหา 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลคําหวาและตําบลหนองกุง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดอุบลราชธานี 2. การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุถั่วลิสง สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

เพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ที่ไมเหมาะสม
ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

172 11056 นายนพรัตน  อุทธา 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูรวมโครงการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ตําบลบุงหวาย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดอุบลราชธานี ป 2557/58 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

2. การพัฒนาศูนยบริการและถายทอเทคโนโลยี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

การเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) บุงหวาย 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามแนวทางการสงเสริมการเกษตรมิติใหม 
(MRCF System)

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



59

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

173 11069 วาที่รอยตรีรณยศ  โมฆรัตน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ป 2558 ตําบลบุเปอย อําเภอน้ํายืน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี 2. การสงเสริมการผลิตขยายและใชเชื้อรา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ไตรโคเดอรมาเพื่อปองกันโรคมันสําปะหลัง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ในตําบลบุเปอย (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

174 11092 นางสาวรุงลัดดา  บุญทรง 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขาวหอมมะลิคุณภาพ ป 2558 ตําบลแกงเหนือ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดอุบลราชธานี 2. แนวทางการสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

และบิวเวอรเรีย ในการควบคุมโรคพืชในพื้นที่ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลแกงเหนือ อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

175 11100 นางสุดารัตน  อภัยโคตร 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลนาคาย อําเภอตาลสุม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดอุบลราชธานี 2. การบริหารศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ตําบลนาคาย อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

- ไมม-ี

- ไมม-ี

- ไมม-ี



60

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผูรวมดําเนินการ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป)

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 172 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  9  กันยายน  2559)

176 11130 นายปยราษฏร  สายดวง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยสงเสริมและ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนบานกระบูน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง ตําบลเหลาแดง อําเภอดอนมดแดง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การบูรณาการระหวางศูนยบริการและ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ภายในวันที่  7  พฤศจิกายน  2559)

(ศบกต.) และอาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน 

(อกม.) สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

- ไมม-ี





1

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุ

1 5126 นายกิติศักดิ์  ชิณพงษ 1. การจัดทําแผนการจัดการพื้นที่การผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตรเพื่อขับเคลื่อน Zoning 

สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 2. การจัดทําแผนงานจัดการพื้นที่การผลิต

สินคาเกษตรเพื่อขับเคลื่อน Zoning ขาว

2 5795 นายเจตน  คงพิทักษ 1. สงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สมโอปูโกเพื่อเพิ่มมูลคา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี สมโอปูโกในรูปแบบแปลงใหญ

3 7341 นายเสกสรร  เก็มเบ็ญหมาด 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลยะหา นายอับดุลฮาฟซ  สะตีมือมะ   รอยละ 20

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา 2. การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนบานกาบู 

จังหวัดยะลา หมูที่ 1 ตําบลยะหา อําเภอยะหา 

จังหวัดยะลา เปนศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดานหัตถกรรมจักสาน

- ไมม-ี

- ไมม-ี

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ชายแดนใต))

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 5 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่    กันยายน  2559)

ผูรวมดําเนินการชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด



2

ลําดับ ตําแหนง

ที่ เลขที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ (พื้นที่ชายแดนใต))

รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559  (จํานวน 5 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่    กันยายน  2559)

ผูรวมดําเนินการชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

4 9028 นางสาวสุพัชร  อนันทนุพงศ 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน 1. นางสาวพรเทวี  พรกลา   รอยละ 30

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิต อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

สํานักงานเกษตรอําเภอสะบายอย พ.ศ. 2558

จังหวัดสงขลา 2. การพัฒนางานสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน

การผลิตของเกษตรกร

5 9153 1. ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงหวา 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

จังหวัดสตูล

นางสุนิสา  โดยพิลา - ไมม-ี
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