


ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 นางสาวบังเอิญ  แก้วพระโต นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 15     เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน ของสํานักงาน ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 17 กลุ่มตรวจสอบภายใน            ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

    เรื่อง คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

2 นางสาวเพทาย  เดชเพชร ผู้อํานวยการกลุ่ม 1. ผลงาน การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2561 อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

ตําแหน่งเลขที่ 149 ตําแหน่งเลขที่ 857 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2 2. ข้อเสนอแนวความคิด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่     เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

3 นางสุวิสาข์  คนเจน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 939     เรื่อง คู่มือการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan: IFPP) การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

ตําแหน่งเลขที่ 940 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2. ข้อเสนอแนวความคิด และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)     เรื่อง "การขยายผลการใช้แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่แผนการผลิตรายกลุ่ม ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

(กองพัฒนาเกษตรกร)             เพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการ" อีกครั้งในคราวต่อไป

4 นายมงคล  อธิกุลวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่ม 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ตําแหน่งเลขที่ 976 ตําแหน่งเลขที่ 1176

กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2. ข้อเสนอแนวความคิด

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน     เรื่อง ส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล

(กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริม (กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์

วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562)

หมายเหตุ
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5 นางวิจิตรา  เชาวะเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 250     เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 11248 กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร            เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร     เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการข้อมูล (Data Management) ตามระบบส่งเสริม - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

           การเกษตร (Training and Visit System : T & V Ssytem) และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

6 นายจิรวิทย์  เฮงหิรัญญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 945     เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 947 กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม-            ถวายในหลวง ปี 2560 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม- ด้านการเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร     เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

7 นายวรพจน์  สุวจิตตานนท์ หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การบริหารจัดการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ตําแหน่งเลขที่ 2266 ตําแหน่งเลขที่ 2249            กรุงเทพมหานคร ปี 2561 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร     เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

           เชื่อมโยงศูนย์เครือข่ายสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Network

8 นายสรณรงค์  ประทุมนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2265     เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP 

ตําแหน่งเลขที่ 2253 สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 (มีนบุรี)            เกษตรแปรรูปสู่สากล กรุงเทพมหานคร ปี 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร     เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 (มีนบุรี) 

           กรุงเทพมหานคร
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9 นางสาววารีทิพย์  อินทวิพันธุ์ ผู้อํานวยการกลุ่ม 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ (นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การพัฒนารูปแบบรายการวิทยุในลักษณะปกิณกะกึ่งสารคดี (รายการทอล์คทู ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 815 ตําแหน่งเลขที่ 814            วายเอสเอฟ) - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี     เรื่อง การพัฒนาช่องทางและเครือข่ายรายการวิทยุด้านการเกษตร - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

10 นายนิธิพันธ์  เข่งทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 881     เรื่อง การดําเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

ตําแหน่งเลขที่ 880 กลุ่มฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

กลุ่มฝึกอบรม สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. ข้อเสนอแนวความคิด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี     เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

           โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (learning by Doing) ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

11 นางสาวทัศนา  คิดสร้าง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1142     เรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้ระบบประมูล ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

ตําแหน่งเลขที่ 1151 กลุ่มส่งเสริมไม้ผล และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ อีกครั้งในคราวต่อไป

12 นายยุทธการ  กองวงค์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1153     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการลําไย ปี 2560 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตําแหน่งเลขที่ 1602 กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6     เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่            ของประเทศไทย
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ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

13 นายศตนัน  พรรณอภัยพงศ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1160     เรื่อง การตลาดนําการผลิต กรณีศึกษา แปลงใหญ่ผักและเทสโก้ โลตัส ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 1173 กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ํามัน - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร     เรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

           สภาพภูมิอากาศ และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

14 นายนิพิจ  พินิจผล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1168     เรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยน้ําว้าพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 1168 กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

(กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

กองขยายพันธุ์พืช) การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

15 นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1133     เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 1129 กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว            ปีการผลิต 2559/60 - 2560/61 อีกครั้งในคราวต่อไป

กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง

16 นางสาววิไลวรรณ  สอนพูล ผู้อํานวยการศูนย์ 1. ผลงาน

ผู้อํานวยการศูนย์ (วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีระบบการให้น้ําพืชในพื้นที่ทําการเกษตร

(วิศวกรการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 1242            จังหวัดชัยนาท

ตําแหน่งเลขที่ 1242 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร- จังหวัดชัยนาท     เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบน้ําอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

17 นางสาวนคร  คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1350     เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 ของ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 1354 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ            ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อใช้ในการพัฒนางาน - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดระยอง            ส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

18 นายนพวิชญ์  คําขะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11274     เรื่อง การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์มาตรฐานเพื่อควบคุมศัตรูพืช โครงการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 11274 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร            แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2561 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น     เรื่อง การนําข้อมูลจากสารสนเทศภูมิศาสตร์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดขอนแก่น หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

19 นายฉัตรชัย  สิทธิหาโคตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11275     เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ตําแหน่งเลขที่ 11275 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น     เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการ

จังหวัดขอนแก่น หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 นายสุทธินัย  จันทะสอน นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11276     เรื่อง การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นปลูกอ้อย (Zoning)

ตําแหน่งเลขที่ 11276 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น     เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร (zoning) 

จังหวัดขอนแก่น หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            อ้อยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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21 นางประพันตรี  ประกอบ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11280     เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 11280 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร            และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจําปี 2561 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในเขตพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากของจังหวัดภาคใต้ - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดสงขลา หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            ตอนล่าง และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

22 นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11282     เรื่อง การจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นําในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 11282 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร            และแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2562 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกพืชทดแทนข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ในภาคใต้ ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดสงขลา หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            ตอนล่าง ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

23 นางวรรณา  พรหมบุญทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11283     เรื่อง การจัดทําแปลงรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ปี 2561 และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ตําแหน่งเลขที่ 798 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่

จังหวัดสงขลา หมายเหตุ ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ Zoning            ไม่เหมาะสม

(ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 2 จังหวัดตรัง 

กองขยายพันธุ์พืช)

24 นางอธิษฐาน  เรืองแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1526     เรื่อง ความสําเร็จของการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ตําแหน่งเลขที่ 1530 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ            ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจําปี พ.ศ. 2561

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     เรื่อง การศึกษาวิจัยกับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสงขลา
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25 นางพรรณี  สุขใส ผู้อํานวยการศูนย์ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การดําเนินงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 1669 ตําแหน่งเลขที่ 1658            ในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)            จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 2. ข้อเสนอแนวความคิด และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

           การเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

26 นายธีรพงศ์  สุพรรณทัศน์ ผู้อํานวยการศูนย์ 1. ผลงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงปางอุ๋ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ตําแหน่งเลขที่ 1649 ตําแหน่งเลขที่ 1636            ปี พ.ศ. 2561 ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)     เรื่อง การพัฒนางานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6            ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่            บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

27 นายชยุติ  โสไกร เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อีกครั้งในคราวต่อไป

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเกษตร 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 1909            แบบแปลงใหญ่ (มันสําปะหลัง) ท้องที่ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ตําแหน่งเลขที่ 1909 สํานักงานเกษตรอําเภอเลาขวัญ 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี     เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรอําเภอเลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบุรี            ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

28 นายสมชาย  จีนอนงค์ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อําเภอห้วยกระเจา ปี 2561

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 1933

ตําแหน่งเลขที่ 1933 สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยกระเจา 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี     เรื่อง การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อําเภอห้วยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี            จังหวัดกาญจนบุรี7/15



ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

29 นายทองคูณ  ศรีณรงค์ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอําเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 2403 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 3080 สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ่ จังหวัดขอนแก่น     เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดชัยภูมิ            อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

30 นายสมยศ  ตุ้มทอง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 2542            ศูนย์ข้าวชุมชน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําแหน่งเลขที่ 2542 สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น     เรื่อง การพัฒนาการผลิตผักที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดขอนแก่น ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

31 นายทรงศักดิ์  ขัติยะ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ปี 2562 อําเภอดอยหลวง และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 3450            จังหวัดเชียงราย ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 3450 สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวง 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย     เรื่อง การพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ถั่วเหลือง) 

จังหวัดเชียงราย            ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

32 นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปีงบประมาณ 2561

ตําแหน่งเลขที่ 9239 ตําแหน่งเลขที่ 3941

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดตาก     เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

33 นายกิตติ  วัฒนกสิการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 4277     เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตําบลจอหอ (ศพก.เครือข่าย) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 4297 สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดนครราชสีมา     เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้าน (อกม.) - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

34 นายสมหมาย  ชนะค้า เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 4403            ปี 2561 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 4403 สํานักงานเกษตรอําเภอขามสะแกแสง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

สํานักงานเกษตรอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา     เรื่อง แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงานเกษตร ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา            อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

35 นายสรคุปต์  สินธุวานิช เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิ ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

ตําแหน่งเลขที่ 4475 ตําแหน่งเลขที่ 4411           คุณภาพดีสู่สากล โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรอําเภอเสิงสาง           จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2. ขอ้เสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

    เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อําเภอเสิงสาง 

           จังหวัดนครราชสีมา

36 นางสาวปราณี  เพ็งแพ่ง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 4676            อําเภอถ้ําพรรณรา ปี 2560

ตําแหน่งเลขที่ 4798 สํานักงานเกษตรอําเภอพิปูน 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช     เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุดตําบลยางค้อม อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช            จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

37 นางสมใจ  วงศ์เทพ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอฉวาง ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 4769            จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 4769 สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช     เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืนในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

38 นายชัชชัย  สุวรรณนิตย์ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 4804            อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําแหน่งเลขที่ 4784 สํานักงานเกษตรอําเภอจุฬาภรณ์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช            อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

39 นายประพันธ์  จันทร์ผง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ส้มสีทอง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ปี 2561/62 และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

ตําแหน่งเลขที่ 5192 ตําแหน่งเลขที่ 5264 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งช้าง 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน     เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

           อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

40 นายสุภางค์  ประภาร เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การดําเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล (งบประมาณ

ตําแหน่งเลขที่ 2976 ตําแหน่งเลขที่ 5414            กลุ่มจังหวัดฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรอําเภอพุทไธสง 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์     เรื่อง พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ในอําเภอพุทไธสง 

           จังหวัดบุรีรัมย์
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

41 นางสุวรรณา  ชาติชาตรี เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 5496 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 5496 สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยราช 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์     เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดบุรีรัมย์            อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

42 นายประกอบ  จรเจริญ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเมืองปทุมธานี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 5587            จังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําแหน่งเลขที่ 5561 สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้ว 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดปทุมธานี            ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

43 นายนพดล  เบ็ญจกุล เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การใช้ระบบ T&V System ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 5690 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 5690 สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพานน้อย 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานด้านองค์กรเกษตรกรในระดับพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

44 นางสุดใจ  เกลี้ยงสง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อําเภอศรีบรรพต 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 6292            จังหวัดพัทลุง ปี 2561

ตําแหน่งเลขที่ 6292 สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบรรพต 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

11/15



ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

45 นายสาย  หวังแลกลาง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 6788            ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 6788 สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําหนาว 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์     เรื่อง แนวทางการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดเพชรบูรณ์            อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

46 นางสาวสมหมาย  พลมณี หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 7766 ตําแหน่งเลขที่ 7758            จังหวัดระยอง ปี 2562 กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (สับปะรด) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

           จังหวัดระยอง ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

47 นางฤทัยวรรณ  เลาเลิศ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 7786            อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 3851 สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดระยอง     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามระบบ

จังหวัดตราด            ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

48 นายสํารวย  ปัทม์ธรรม เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร

ตําแหน่งเลขที่ 6907 ตําแหน่งเลขที่ 8155            อย่างยั่งยืน ปี 2560 กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชุมชนน้ํารัด(หมู่ที่ 1-6) 

กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรอําเภอแจ้ห่ม            ตําบลน้ํารัด อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จังหวัดลําปาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้นําเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระบบส่งเสริมการเกษตร

           การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกร(T&V System)อําเภอบ้านแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

49 นางกนกวรรณ  พรหมตัน เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือน ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

ตําแหน่งเลขที่ 1651 ตําแหน่งเลขที่ 8165 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอห้างฉัตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) จังหวัดลําปาง     เรื่อง การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

จังหวัดเชียงใหม่ การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

50 นางสาววิภานันท์  สุขะ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ตําบลแม่ทะ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 8220            อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ตําแหน่งเลขที่ 8220 สํานักงานเกษตรอําเภอสบปราบ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

สํานักงานเกษตรอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง     เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

จังหวัดลําปาง            อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

51 นางสาวฐิตาภรณ์  ชาลี เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2559 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 7979 ตําแหน่งเลขที่ 8248 อีกครั้งในคราวต่อไป

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลําปาง     เรื่อง การพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

           และวิสาหกิจชุมชน

52 นางเกศริน  เมฆลา เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ผลการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 8373            อําเภอเวียงหนองล่อง ปี 2561

ตําแหน่งเลขที่ 8373 สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงหนองล่อง 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน     เรื่อง แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่(ลําไย)อําเภอเวียงหนองล่อง

จังหวัดลําพูน          จังหวัดลําพูน
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

53 นางนันทิยา  ศรีทัดจันทา เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไม้ดอกไม้ประดับ) อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 8463 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 8463 สํานักงานเกษตรอําเภอภูเรือ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย     เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอภูเรือ - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดเลย            จังหวัดเลย และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

54 นายสมเดช  กองมูล เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อําเภอนิคมน้ําอูน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 8894            จังหวัดสกลนคร ปี 2561 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําแหน่งเลขที่ 8894 สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมน้ําอูน 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร     เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดสกลนคร ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

55 นางบัวไข  ภูมีศรี เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อําเภอส่องดาว และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 8874            จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2561 ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 8874 สํานักงานเกษตรอําเภอส่องดาว 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรอําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร     เรื่อง การพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

56 นายถวิล  จําปาอิ่ม เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอทรายทองวัฒนา 

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 9601            จังหวัดกําแพงเพชร ปี 2562

ตําแหน่งเลขที่ 2224 สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่านลานหอย 2. ข้อเสนอแนวความคิด

สํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดสุโขทัย     เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อําเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดกําแพงเพชร            จังหวัดสุโขทัย
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง / สังกัด ตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ 1. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา / 

ที่ ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมายเหตุ

57 นายสมเกียรติ  ขรรค์ชัย เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอบางกรวย ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ชุด ดังนี้

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 9609 - ตําแหน่งในสังกัดส่วนกลาง

ตําแหน่งเลขที่ 5023 สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีมาศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางกรวย จังหวัดสุโขทัย     เรื่อง "แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร" - ตําแหน่งเกษตรอําเภอ

จังหวัดนนทบุรี และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรสังกัดสํานักงานเกษตร

58 นายสิทธิชัย  ช่วยสงค์ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน อําเภอ ให้ส่งไปยังสํานักงาน

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 9973            อําเภอกาญจนกิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําแหน่งเลขที่ 9973 สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาเดิม 2. ข้อเสนอแนวความคิด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามันอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กําหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณา

59 นายสมชาย  แร่ทอง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานในตําแหน่งนั้น

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 11125            อําเภอนาตาล (ข้าว) ให้เข้ารับการประเมินผลงาน

ตําแหน่งเลขที่ 11153 สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ 2. ข้อเสนอแนวความคิด อีกครั้งในคราวต่อไป

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี     เรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอําเภอเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี
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