




ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน
1 นายบุญลือ  นกแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพทางด้าน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 3036 ต าแหน่งเลขท่ี 1749            การเกษตร ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองท่อม 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดตรัง จังหวัดกระบ่ี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
2 นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1861     เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 1862 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ามะกา            ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดกาญจนบุรี     เร่ือง การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) หมู่ท่ี 11 กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

           ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

3 นางสาวนิภาภัทร  เวียงวะลัย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) อ าเภอท่าคันโท ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 2040            จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2560
ต าแหน่งเลขท่ี 2040 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าคันโท 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

4 นายอภิชาติ  เสริมพงศ์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ต าแหน่งเลขท่ี 1949 ต าแหน่งเลขท่ี 2080
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองกุงศรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

           อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ (พ้ืนท่ีท่ัวไป)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี   8  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562)

หมำยเหตุ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

5 นางสาวรุ่งนิรันดร  อรุณแสงศรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 1952 ต าแหน่งเลขท่ี 2098 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอนามน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

6 นายไสว  สิมคร เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอนาคู การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 2113            จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 2113 ส านักงานเกษตรอ าเภอนาคู 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรอ าเภอนาคู ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ            จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
7 นายวิกลม  ไชยเวช เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 1462 ต าแหน่งเลขท่ี 2116            ปี 2561 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชัย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอ าเภอสามชัย 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4            จังหวัดกาฬสินธ์ุ
จังหวัดขอนแก่น

8 นายอนันต์  จันทะเขต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1988     เร่ือง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านดงลิง หมู่ท่ี ๑๑  ต าบลเจ้าท่า  
ต าแหน่งเลขท่ี 1996 ส านักงานเกษตรอ าเภอกมลาไสย            อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ส านักงานเกษตรอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเครือข่าย
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

9 นางสาววิรัตน์  จิตจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2000     เร่ือง ผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหน ต าบลนาขาม ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2012 ส านักงานเกษตรอ าเภอกุฉินารายณ์           อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           ปี 2562 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

10 นายนิพนธ์  ภูแต้มนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2016     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 2019 ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด            ปี 2561 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอยางตลาด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

11 นางชนิดา  ศรีฮาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2083     เร่ือง โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเล้ียงไหม คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 2102 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองกุงศรี ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธ์ุ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่

12 นายวีระศักด์ิ  ธิถา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการปลูกอ้อยโรงงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2302 ต าแหน่งเลขท่ี 2343            ในพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอกระนวน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานในพ้ืนท่ีนา

           ไม่เหมาะสมอย่างย่ังยืนอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

13 นายสุจินต์  สุภาเส เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2308 ต าแหน่งเลขท่ี 2417 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภออุบลรัตน์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลส าเร็จในอ าเภออุบลรัตน์ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

14 นายประยูรภัทร์  ศรีศักด์ินอก เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 2491 ต าแหน่งเลขท่ี 2427           ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง แนวทางการพัฒนางานด้านอารักขาพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
15 นายอุดม  ราศรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานการลดความเส่ียงจากการระบาดของศัตรูข้าว ในโครงการ ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 2531 ต าแหน่งเลขท่ี 2454           ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอภูผาม่าน           ปี 2561 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง แนวทางการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

16 นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าการผลิตมันส าปะหลัง
ต าแหน่งเลขท่ี 6995 ต าแหน่งเลขท่ี 2459           โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจ างหวัด ภาคตะวันออก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิชัย           เฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การตลาดน าการผลิตเพ่ือพัฒนาเกษตรกร
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

17 นายก าจัด  ศรเสนา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2441 ต าแหน่งเลขท่ี 2508 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองสองห้อง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอหนองสองห้อง - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

18 นายมานิต  ชุ่มนาเสียว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 11297 ต าแหน่งเลขท่ี 2517            แก่สมาชิก ศจช.หลัก และ ศจช.เครือข่าย อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย            โครงการศูนย์เรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ปี 2561 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

    เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยอย่างย่ังยืน อ าเภอแวงน้อย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
           จังหวัดขอนแก่น พิจารณาประเมินผลงาน

ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
19 นายบัญญัติ  บุตรจ้อม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 2533            ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
ต าแหน่งเลขท่ี 2533 ส านักงานเกษตรอ าเภอเปือยน้อย            จังหวัดขอนแก่น ปี 2559
ส านักงานเกษตรอ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

          สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

20 นางพุทธชาติ  นารีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2367     เร่ือง การด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าภาคเกษตร
ต าแหน่งเลขท่ี 2371 ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าพอง           (กิจกรรมอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว) บ้านท่ากระเสริม 
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น           หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561
จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ฝร่ัง) รูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอน้ าพอง 
          จังหวัดขอนแก่น
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

21 นายพันธ์ลภ  เรืองหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2382     เร่ือง การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2385 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองเรือ           จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมระบบการเกษตรนาข้าวแบบแปลงใหญ่ อ าเภอหนองเรือ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          จังหวัดขอนแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

22 นางสาวเสาวคนธ์  นุสติ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 2568 ต าแหน่งเลขท่ี 2604           การเกษตรอย่างย่ังยืน กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของส านักงานเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

23 นางศิริรัตน์  สมนึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2624     เร่ือง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลตะปอน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 2580 ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว           อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดจันทบุรี     เร่ือง แนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ล าไย อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

24 นางสาวอาภาภรณ์  ชูเกียรติศิริ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การขับเคล่ือนโครงการพัฒนาต าบลต้นแบบงานส่งเสริมการเกษตร (ป่าขะโมเดล) 
ต าแหน่งเลขท่ี 3991 ต าแหน่งเลขท่ี 2764           ปี 2560
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา     เร่ือง การขับเคล่ือนการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจรของอ าเภอท่าตะเกียบ 

          จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

25 นายนิธิวรรธน์  ตันไล้ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2664 ต าแหน่งเลขท่ี 2770 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเข่ือน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา     เร่ือง การพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอคลองเข่ือน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          จังหวัดฉะเชิงเทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

26 นางสาวสุภาวดี  บุญประสิทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2907     เร่ือง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 2936 ส านักงานเกษตรอ าเภอหันคา           การเกษตรอย่างย่ังยืน ปี 2560 ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดชัยนาท     เร่ือง การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรอ าเภอหันคา ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

27 นายณรงค์  ทวีศักด์ิ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอภักดีชุมพล คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3034           จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 3138 ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งคร้อ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ

28 นางกองพันธ์  ยศกิจ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มันส าปะหลัง อ าเภอเนินสง่า 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3073           จังหวัดชัยภูมิ
ต าแหน่งเลขท่ี 3073 ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินสง่า 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการผลิตมันส าปะหลัง อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

29 นายสมจิตร   รังกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2984     เร่ือง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ปี 2561  ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2992 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ            อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

30 นางไปรยา  ดวงมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3086     เร่ือง โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 2997 ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเขียว           ต.โนนส าราญ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง ส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานพืชอินทรีย์ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
31 นายชาณิช  ภูแลนปิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3103     เร่ือง โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 3100 ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์           ต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเกษตร 

          อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

32 นายสมควร  ทะนารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3115     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลนางแดด 
ต าแหน่งเลขท่ี 3118 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง           อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดชัยภูมิ     เร่ือง การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

          อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

33 นายสุเทพ  ตามพะปัณณะ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 3190 ต าแหน่งเลขท่ี 3230           ปี 2559 จังหวัดชุมพร - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร     เร่ือง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

34 นางนงคราญ  สองเมืองแก่น เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 3295 ต าแหน่งเลขท่ี 3430           ปี 2560 ณ ศูนย์เรียรรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย           ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

    เร่ือง การใข้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

35 นายสมรรถชัย  มาลารัตน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการสร้างเครือข่ายและการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรสนับสนุนเมืองสมุนไพร คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 498 ต าแหน่งเลขท่ี 3383            ครบวงจร (Herbal City Project) จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย     เร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและการให้บริการทางการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6           ของส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่

36 นายจีระศักด์ิ  อะทะวงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3278     เร่ือง การพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบในการผลิตกาแฟอินทรีย์ อ าเภอเมืองเชียงราย
ต าแหน่งเลขท่ี 3443 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย           จังหวัดเชียงราย 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงราย     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟอินทรีย์ในเขต

          อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจ าหน่าย
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

37 นางศยามล  จิตตางกูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3303     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 3304 ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงของ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในแปลงใหญ่ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

38 นายศิริศักด์ิ  ชุ่มอินทรจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3346     เร่ือง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2561 อ าเภอเวียงป่าเป้า การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 3392 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สรวย           จังหวัดเชียงราย กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดเชียงราย     เร่ือง การส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

39 นายเชิดชัย  เย็นสุขศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3355     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 3363 ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน           ปี 2561/62 ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงราย     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพาน 

          จังหวัดเชียงราย

40 นายเสกสรร  บัลลังก์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3570           จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560
ต าแหน่งเลขท่ี 3543 ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่           จังหวัดเชียงใหม่
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

41 นายนพดล  สันยาย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3651           สินค้าเกษตร อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ .ศ. 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 3651 ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแหง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่     เร่ือง การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออก ต าบลเปียงหลวง - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดเชียงใหม่           อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
42 นายอภิชาต  ฟองสินธ์ุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3558     เร่ือง โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบวกค้าง การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 3604 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แตง           อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดเชียงใหม่     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          (Zoning by Agri-Map) ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

43 นางสุมาลา  บุญชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3609     เร่ือง โครงการผลิตล าไยคุณภาพแบบครบวงจรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 3637 ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง           ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงใหม่     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลัก GAP อ าเภอสันป่าตอง 

          จังหวัดเชียงใหม่

44 นางสาวอรชร  ปันเตจ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3674     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ าเภอสันป่าตอง 
ต าแหน่งเลขท่ี 3619 ส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง           จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงใหม่     เร่ือง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเกษตร

          สู่ชุมชนอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
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หมำยเหตุ

45 นายนิคม  ไชยวุฒิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3686     เร่ือง โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 3488 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย           บ้านป่าข่อยเหนือ หมู่ท่ี 1 ต าบลสันผีเส้ืออ าเภอเมืองเชียงใหม่ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

    เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้าว อ าเภอแม่อาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
          จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
46 นายประท่ิน  วรรณงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3722     เร่ือง รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 3758 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง           ปีงบประมาณ 2561 ต าบลบางหมาก และต าบลคลองชีล้อม อ าเภอกันตัง การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง           จังหวัดตรัง ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดตรัง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

    เร่ือง เทคนิคการใช้กับดักแสงไฟเพ่ือควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน พิจารณาประเมินผลงาน
          อย่างมีประสิทธิภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
47 นายสมเดช  ว่องท่ัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3741     เร่ือง การขับเคล่ือนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561 
ต าแหน่งเลขท่ี 3744 ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยยอด
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดตรัง     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

48 นายสายชล  เจริญพร หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน ปี 2560 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3838           อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ต าแหน่งเลขท่ี 3868 กลุ่มอารักขาพืช 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะกูด ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

49 นางลัดดาวัลย์  โตสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3839     เร่ือง การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 3873 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด           ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ปี 2559 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดตราด 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด     เร่ือง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแปลงใหญ่ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
50 นางฤทัย  อ้นเกตุ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 3927           อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 3927 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก     เร่ือง การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การพัฒนา การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดตาก           การผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ของ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
51 นายพันธ์ุเสน่ห์  เปรมสัย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดตาก ปี 2561 ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 3900 ต าแหน่งเลขท่ี 3955 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก จังหวัดตาก     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

          อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

52 นางอรุณี  เสือเหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3903     เร่ือง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)
ต าแหน่งเลขท่ี 3910 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดตาก     เร่ือง แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพในระดับอ าเภอ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

53 นางระพี  เตชะสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3943     เร่ือง รายงานผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 8235 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด           อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน จังหวัดตาก 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าปาง     เร่ือง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็น Young Smart Farmer ในงานส่งเสริม - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          การเกษตรยุคปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

54 นางธนพร  จันทวาท เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเข่ือนขุนด่านปราการชล ปีงบประมาณ 2562 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 3982 ต าแหน่งเลขท่ี 4017 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก     เร่ือง การพัฒนาหมู่บ้านหลักในการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

55 นางสาวจิตติมา  กิรณะวัฒน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง งานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดสมุทรสาคร คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 9292 ต าแหน่งเลขท่ี 4072           ปีเพาะปลูก ๒๕๖๐-๒๕๖๑       ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม     เร่ือง การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 

          เพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

56 นายสาคร  ศรีส าราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4074     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนนครปฐม 
ต าแหน่งเลขท่ี 4051 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน           อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครปฐม     เร่ือง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

57 นายสุรพงศ์  บุญยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4086     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลดอนแฝก ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 4092 ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี           อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปี 2560 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครปฐม     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
58 นายอุดร  ไพศาล หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนครพนม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ต าแหน่งเลขท่ี 4129 ต าแหน่งเลขท่ี 4128           ปี 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม     เร่ือง การพัฒนาการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน

          ให้เช่ือมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
          จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
59 นายศุภชัย  ธรรมประชา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน อ าเภอวังยาง คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4198           จังหวัดนครพนม ปี 2560 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 4247 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าอุเทน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
จังหวัดนครพนม           สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

60 นางอรสา  ไชยมนตรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4217           อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2559
ต าแหน่งเลขท่ี 4217 ส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     เร่ือง การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
จังหวัดนครพนม           อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

61 นางคณาภรณ์  ศูนย์ศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4179     เร่ือง การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายอสามัคคี หมู่ท่ี 8 ต าบลง้ิวด่อน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 8776 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสงคราม           อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี 2559 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดนครพนม 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสกลนคร     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

62 นายเกษม  ศรีแฉล้ม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอล าทะเมนชัย การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4298           จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 4454 ส านักงานเกษตรอ าเภอจักราช 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ มันส าปะหลังในการเพ่ิม ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดนครราชสีมา           ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
63 นายสุรพล  ชมภู เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4346 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 4525 ส านักงานเกษตรอ าเภอครบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง อ าเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา           จังหวัดนครราชสีมา

64 นางสาวสมนิตย์  เหล็กอุ่นวงษ์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ต าแหน่งเลขท่ี 4264 ต าแหน่งเลขท่ี 4376
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนไทย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลการเกษตร ปี 2562/63 

          อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

65 นายพิเชษฐ์  หนุวงษ์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4419           อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 4446 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบุญมาก 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดนครราชสีมา           อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
66 นางสาวลลิดา  ชัยเนตร เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง แผนการจัดการพ้ืนท่ีการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 11300 ต าแหน่งเลขท่ี 4503           และยางพารา) จังหวัดชัยภูมิ กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านเหล่ือม 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

67 นางสุดา  ประยูรพันธ์ุ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2561 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 2968 ต าแหน่งเลขท่ี 4509           จังหวัดชัยภูมิ ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งสนามนาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

68 นายชาญชัย   กันแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4516           ปี 2561/62 ของอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ต าแหน่งเลขท่ี 4516 ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง แนวทางการพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกลุ่ม
จังหวัดนครราชสีมา           นาแปลงใหญ่อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

69 นายวิโรจน์  เงินคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4322     เร่ือง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านหนองโดน หมู่ 5 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 4326 ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมพวง           ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          ในชุมชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

70 นายสมัคร  ค าไทยกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4361     เร่ือง โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 4372 ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสูง           จังหวัดนครราชสีมา กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
71 นางจารุรัตน์  เม้ียนกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4459     เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอสูงเนิน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 4579 ส านักงานเกษตรอ าเภอบัวใหญ่           จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
จังหวัดนครราชสีมา     เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

          ข้าวหอมมะลิอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

72 นางเพียงฤดี  สุขแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
ต าแหน่งเลขท่ี 3185 ต าแหน่งเลขท่ี 4654           จังหวัดชุมพร ปี 2561
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอสิชล 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช     เร่ือง การส่งเสริมการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
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หมำยเหตุ

73 นายสมชาย  พรุเพชรแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลส าเร็จของการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 1529 ต าแหน่งเลขท่ี 4775           ระดับเขต ปี 2559-2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช     เร่ือง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดสงขลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
74 นายสุภัทธ  คงด้วง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ ามัน อ าเภอบางขัน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4791           จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 4791 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช     เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อ าเภอบางขัน ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช           จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
75 นายสิทธิวุฒิ  รู้ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4740     เร่ือง การพัฒนาการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร หมู่ท่ี 4 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 4747 ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง           จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช     เร่ือง การพัฒนาการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร หมู่ท่ี 4 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง 

          จังหวัดนครศรีธรรมราช

76 นายวรา  ศรีวรรธนชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4761     เร่ือง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปี 2561 
ต าแหน่งเลขท่ี 6267 ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด           อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพัทลุง     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ อ าเภอชะอวด 

          จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หมำยเหตุ

77 นางสาวพิมดาว  ไกรนิตย์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 4829 ต าแหน่งเลขท่ี 4866           ปี 2560/61 อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแสง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          และได้มาตรฐาน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

78 นายเฉลย  ป่ินทอง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 4921           อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 2948 ส านักงานเกษตรอ าเภอพยุหะคีรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองมะโมง จังหวัดนครสวรรค์     เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรในการผลิตข้าว โดยระบบส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดชัยนาท           (Training and Visit System) ของส านักงานเกษตรอ าเภอพยุหะคีรี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

          จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

79 นายเจริญชัย  อินทร์แดน เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ต้นแบบ) ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 4833 ต าแหน่งเลขท่ี 4973           ปี 2560  หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยโรง ต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่วงก์           จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
          โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

80 นายมาโนช  ระรวยรส หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ต าแหน่งเลขท่ี 5556 ต าแหน่งเลขท่ี 4997           จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี     เร่ือง เพ่ิมศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

81 นางราตรี  ใจสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5031     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี (โดยงบประมาณพัฒนา ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 4999 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางใหญ่           จังหวัดนนทบุรี) - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี     เร่ือง การสร้างเครือข่ายการผลิตพืชปลอดภัย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
82 นายวิชัย  อินท า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาการผลิตมะนาวในรูปแบบแปลงใหญ่  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 5238           ต าบลยอด อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน ปี 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 5308 ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน     เร่ือง การพัฒนาการผลิตล าไยในรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดน่าน           ปี 2562 ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
83 นายธราวิทย์  ค าหล้า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 8526 ต าแหน่งเลขท่ี 5456           ในเขตพ้ืนท่ีเหมาะสม ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองก่ี 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง การขับเคล่ือนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ประสบผลส าเร็จ อ าเภอหนองก่ี 

          จังหวัดบุรีรัมย์
84 นางวรรณภา  หาค า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ต าแหน่งเลขท่ี 8584 ต าแหน่งเลขท่ี 5464
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอปะค า 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

          สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

85 นางอารีย์  ใจกล้า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 10011 ต าแหน่งเลขท่ี 5509 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูข้าวโดยใช้กลไก - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

86 นางสาวกรรณิการ์  ทองมวล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการตลาดเกษตรกร การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 8516 ต าแหน่งเลขท่ี 5516 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้หลักการตลางเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
87 นายบรรจง  กาวไธสง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 5539           อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 5539 ส านักงานเกษตรอ าเภอแคนดง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จังหวัดบุรีรัมย์           อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

88 นายยมศักด์ิ  อามาตเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5364     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ต าแหน่งเลขท่ี 5524 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านกรวด           อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง แนวทางพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

          อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

89 นายสมบัติ  แคนสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5396     เร่ือง การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 5399 ส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ           ตามนโยบายของรัฐ ต าบลโคกกลางและต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์           จังหวัดบุรีรัมย์ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

    เร่ือง การขับเคล่ือนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
          สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
90 นายจักรา  ไชยจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5405     เร่ือง ผลการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 5470 ส านักงานเกษตรอ าเภอนางรอง           จังหวัดบุรีรัมย์ การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

          ด้านการส่งเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

91 นายพลวัฒน์  โพเทพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5434     เร่ือง ผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลช่อผกา ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 5515 ส านักงานเกษตรอ าเภอประโคนชัย           อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดบุรีรัมย์     เร่ือง แนวทางพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

          อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

92 นางสาวรัตติญา  งามระบ า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ส่งเสริมการใช้เคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ต าแหน่งเลขท่ี 7859 ต าแหน่งเลขท่ี 5653           มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     เร่ือง แนวทางการพัฒนาสวนไม้ผลสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอหัวหิน 

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

93 นายวิรุณ  รักทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5644     เร่ือง การเล้ียงผ้ึงโพรงเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 5650 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพาน - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     เร่ือง การส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
94 นายก่อเกียรติ  สมานพันธ์ุ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 5738           ของอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 5732 ส านักงานเกษตรอ าเภอกบินทร์บุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี     เร่ือง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน อ าเภอกบินทร์บุรี การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดปราจีนบุรี           จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
95 นายพรเทพ  พิมพ์สุวรรณ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

ผู้อ านวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 5920           แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 2277 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร           อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

96 นายเสนีย์  ตรุยานนท์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561
ต าแหน่งเลขท่ี 7862 ต าแหน่งเลขท่ี 5975
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอภาชี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เร่ือง การส่งเสริมงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อ าเภอภาชี 

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

97 นายวัฒนา  มโนรัตน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางปะหัน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 5981           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 5920 ส านักงานเกษตรอ าเภอผักไห่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เร่ือง การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนอ าเภอผักไห่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
98 นางสไลทิพย์  โชติพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5989     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชชน อ าเภอบางปะอิน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 5931 ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนา           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูง ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
99 นายวรฤทธ์ิ  ต๋ันเต็ม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6026 ต าแหน่งเลขท่ี 6078           และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพะเยา คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา     เร่ือง การส่งเสริมโครงการตลาดเกษตรกรอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

100 นายไพรวัฒน์  อ่ินแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6112           อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2561
ต าแหน่งเลขท่ี 6112 ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงม่วน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา     เร่ือง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

101 นายณรงค์  แก้วพิพัฒน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ศึกษาการเจริญเติบโตขององุ่นไร้เมล็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 1577 ต าแหน่งเลขท่ี 6145           การเกษตร จังหวัดกระบ่ี ปี 2561-2562 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา     เร่ือง ส่งเสริมการปลูกองุ่นเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5           การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
102 นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง วิสาหกิจชุมชนอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปี 2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6181 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ต าแหน่งเลขท่ี 6181 ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา     เร่ือง การขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดพังงา           ให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาประเมินผลงาน

ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
103 นายสุธี  ชิวหากาญจน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 552 ต าแหน่งเลขท่ี 6187           ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวป่า 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา     เร่ือง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของส านักงานเกษตรอ าเภอ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5
จังหวัดสงขลา

104 นางสาวอัจฉรา  นพรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6189     เร่ือง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา
ต าแหน่งเลขท่ี 6191 ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวป่า           การเกษตรอย่างย่ังยืน ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา           ปี 2560
จังหวัดพังงา 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลบางม่วง อ าเภอตะก่ัวป่า 
          จังหวัดพังงา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
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หมำยเหตุ

105 นางสาวฐิติมา  เจียมสวัสด์ิ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6224 ต าแหน่งเลขท่ี 6247           ปี 2560-61 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชัยสน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง     เร่ือง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
106 นางปารีณา  ภคุโล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ าเภอตะโหมด ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6286           จังหวัดพัทลุง ปี 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 6286 ส านักงานเกษตรอ าเภอตะโหมด 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง     เร่ือง แนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
107 นายชวัลวิทย์  เสมสัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6231     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยต าบลดอนประดู่ ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6277 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพัทลุง           อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
จังหวัดพัทลุง     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนอ าเภอเมืองพัทลุง 

          จังหวัดพัทลุง

108 นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6394           จังหวัดพิจิตร ปี 2561
ต าแหน่งเลขท่ี 6394 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตข้าวโดยวิธีการลดต้นทุน อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร           จังหวัดพิจิตร
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หมำยเหตุ

109 นางอารีรัตน์  ช่วงโพธ์ิ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การพัฒนาฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6401           ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 6401 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อ าเภอวังทรายพูน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดพิจิตร           จังหวัดพิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
110 นางอารี  หม่ันทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6368     เร่ือง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 6393 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล           ต าบลทับหมันและต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดพิจิตร     เร่ือง ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
111 นายชัยธวัช  ชูศรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6450 ต าแหน่งเลขท่ี 6551           จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561/62 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอชาติตระการ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง การใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

          เพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันส าปะหลัง 
          อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

112 นายธนวรรธน์  ท้วมเทศ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ต าแหน่งเลขท่ี 3315 ต าแหน่งเลขท่ี 6560
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินมะปราง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่

28/56



ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

113 นางสนม  วงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6454     เร่ือง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ต าบลท่าทองและต าบลบ้านคลอง ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6463 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก           อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          หมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

114 นายคมเจศ  เนียมเป่ียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6486     เร่ือง โครงการ 9101 (ตามรอยเท่าพ่อ) (ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนา การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 6489 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า           การเกษตรอย่างย่ังยืน) กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง การด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          หลังฤดูท านา กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

115 นายชาติชาย  สิงห์ค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6500     เร่ือง โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ อ าเภอชาติตระการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6507 ส านักงานเกษตรอ าเภอนครไทย           จังหวัดพิษณุโลก ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์)

116 นางแสงจันทร์  ย้ิมแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6555     เร่ือง ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
ต าแหน่งเลขท่ี 6523 ส านักงานเกษตรอ าเภอชาติตระการ           เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิษณุโลก     เร่ือง ลดต้นทุนการผลิตข้าว
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

117 นายพันลภ  เอ่ียมสวัสด์ิ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ าเภอแก่งกระจาน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 6646           จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 6646 ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งกระจาน 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี     เร่ือง การพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช อ าเภอแก่งกระจาน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดเพชรบุรี           จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
118 นายอุดม  เลิศวิทยสกุล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การฝึกอบรมเกษตรกรและการตรวจรับรองแหล่งผลิต ภายใต้โครงการ การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 6668 ต าแหน่งเลขท่ี 6718           เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยในพืชยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก           ปี 2560 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

    เร่ือง การขยายผลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านระบบการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
          แบบแปลงใหญ่ พิจารณาประเมินผลงาน

ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
119 นางสาวลักขณา  พรหมเศรณี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 6666 ต าแหน่งเลขท่ี 6794           ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอวังโป่ง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์     เร่ือง การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วง 

           สู่วิสาหกิจชุมชน
120 นางนันทพร  ทองอินทร์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560
ต าแหน่งเลขท่ี 6674 ต าแหน่งเลขท่ี 6802
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาค้อ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์     เร่ือง การพัฒนาเกษตรเกษตรอินทรีย์สู่การท่องเท่ียวอ าเภอเขาค้อ 

          จังหวัดเพชรบูรณ์
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

121 นางรัตนาภรณ์  สีสวาสด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6678     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามรอยเท้าพ่อ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6692 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์           ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ต าบลป่าเลา - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์           อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. ข้อเสนอแนวความคิด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

    เร่ือง แนวทางการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
          อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
122 นางพนัชกร  จันทร์ทวี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 6831 ต าแหน่งเลขท่ี 6880           กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้าวชมชนจังหวัดแพร่ การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

          ในพ้ืนท่ีอ าเภอร้องกวาง พิจารณาประเมินผลงาน
123 นางหน่ึงฤทัย  กองน า เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การถอดบทเรียนการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6818 ต าแหน่งเลขท่ี 6893           ท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี (Best Practice) ของส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอสอง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่     เร่ือง แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงาน

          เกษตรอ าเภอ (Smart Office) อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

124 นายเรืองกิตต์ิ  พันธ์ุเลิศเมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6834     เร่ือง ความส าเร็จของงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้กลไกขับเคล่ือนของศูนย์บริการ
ต าแหน่งเลขท่ี 6841 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพร่           และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่           จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานส่งเสริม
          การเกษตรของอ าเภอเมืองแพร่
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

125 นางสุเมธา  คาระโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6906     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองม่วงไข่ ศูนย์เรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6929 ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเม่น           การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดแพร่     เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสูงเม่น - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          จังหวัดแพร่ เพ่ือขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
          อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
126 นางอุดม  อาจศิริ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง สภาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนมหาสารคาม กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 6984 ต าแหน่งเลขท่ี 7042 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรวิชัย 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม     เร่ือง การขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนโดยสภาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอ าเภอกันทรวิชัย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

          จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

127 ว่าท่ี ร.ต. ลิขิต  ไพราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6999     เร่ือง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 7004 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมหาสารคาม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดมหาสารคาม     เร่ือง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนอ าเภอเมือง  

          จังหวัดมหาสารคาม

128 นายไกรสีห์  ป่ินสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7076     เร่ือง งานส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของต าบลเมืองเตา 
ต าแหน่งเลขท่ี 7091 ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเชือก           อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดมหาสารคาม     เร่ือง แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

          อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

129 นายคมกริช  ไตรยศ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 7157 ต าแหน่งเลขท่ี 7186           งบพัฒนาจังหวัด - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตาล 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ อ าเภอดอนตาล - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
130 นายเจษฎา  กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการจัดต้ังและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ต าแหน่งเลขท่ี 3468 ต าแหน่งเลขท่ี 7232           จนพัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ จ.เชียงใหม่ การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน     เร่ือง ยกระดับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตกรให้เป็นองค์กรท่ีสร้างความแข็งแกร่ง การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน

          ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

131 นายการุณย์  ประภัสระกูล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่ ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 7254           อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 7254 ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน     เร่ือง การพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันและก าจัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           ศัตรูพืช อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

132 นายสุชาติ  ปกป้อง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ต าแหน่งเลขท่ี 7377 ต าแหน่งเลขท่ี 7424           จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอค าเข่ือนแก้ว 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร     เร่ือง การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 

          โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
          อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

133 นายชัยพร  วิเศษวิสัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7407     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืช จังหวัดยโสธร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 7400 ส านักงานเกษตรอ าเภอเลิงนกทา - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดยโสธร 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร     เร่ือง การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          ส่งเสริมการเกษตร อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

134 นางสาวยวงเพชร  อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 7488 ต าแหน่งเลขท่ี 7483           จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด     เร่ือง แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Group ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

135 นายค าพอง  อันทะชัย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอโพนทอง คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 7653           จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561/2562 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 7653 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด     เร่ือง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

136 นางสาวทองย้อย  แก้วค าไสย์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อ าเภอหนองฮี 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 7659           จังหวัดร้อยเอ็ด
ต าแหน่งเลขท่ี 7695 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทราย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด           จังหวัดร้อยเอ็ด
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หมำยเหตุ

137 นายมงคล  ย่ีรัมย์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 7666           เขตพ้ืนท่ีอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 7698 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมยวดี 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด     เร่ือง การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด           อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
138 นางสุภัชชา  เก้ือนุ่น เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 7738 ต าแหน่งเลขท่ี 7739           ของอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอละอุ่น 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (มังคุด) อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
139 นางณัฐกาญจน์  ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7741     เร่ือง การขับเคล่ือนกลุ่มเครือข่ายมังคุด ปี 2559 จังหวัดชุมพร ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 3196 ส านักงานเกษตรอ าเภอละอุ่น คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน จังหวัดระนอง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
จังหวัดชุมพร     เร่ือง การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมอ าเภอละอุ่น 

          จังหวัดระนอง

140 นายโอภาส  กว้างมาก เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานโคงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธี
ต าแหน่งเลขท่ี 7781 ต าแหน่งเลขท่ี 7795           ผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน จังหวัดระยอง
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

          ของเกษตรกรอ าเภอแกลง
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หมำยเหตุ

141 นางทิพวรรณ  ศรีสิทธิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7798     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนชากบก ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 7789 ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดระยอง     เร่ือง การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
142 นายโชคดี  ต้ังจิตร เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 7927           อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปี 2560 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 7953 ส านักงานเกษตรอ าเภอปากท่อ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอปากท่อ การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดราชบุรี           จังหวัดราชบุรี ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
143 นางศิริวรรณ  ชอบประดิถ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 8072 ต าแหน่งเลขท่ี 8035           การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกส าโรง           ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕60 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง แนวคิดในการพัฒนางานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

144 นายสรพล  จันทรสุข เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/2562 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8084           อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ต าแหน่งเลขท่ี 9752 ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกเจริญ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินขาม จังหวัดลพบุรี     เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดชัยนาท           อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
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หมำยเหตุ

145 นางปรีดาวรรณ  บุญสนิท เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8091           อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 8091 ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี     เร่ือง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดลพบุรี           ตามระบบส่งเสริมการเกษตร อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
146 นายสมเจตน์  ทับทิมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7994     เร่ือง โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561 อ าเภอท่าหลวง การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 8076 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี           จังหวัดลพบุรี กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดลพบุรี     เร่ือง แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
147 นางนฤมล  เทพทวี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8037     เร่ือง การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ต าแหน่งเลขท่ี 8022 ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกส าโรง คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
จังหวัดลพบุรี     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

148 นายสมาน  เตียนต๊ะนันท์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8208           (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) อ าเภองาว จังหวัดล าปาง
ต าแหน่งเลขท่ี 8208 ส านักงานเกษตรอ าเภองาว 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภองาว จังหวัดล าปาง     เร่ือง การขยายผลการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญในรูปแบบแปลงใหญ่
จังหวัดล าปาง           พ้ืนท่ีอ าเภองาว จังหวัดล าปาง
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

149 นางสิริพร  จันทน์เกษร เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 8113 ต าแหน่งเลขท่ี 8227           ในระดับจังหวัด จังหวัดล าปาง ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน           ในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

    เร่ือง การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตส้มเกล้ียงแปลงใหญ่ในการรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
          มาตรฐาน GAP อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
150 นางศรีวรรณ  ศรีชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8132     เร่ือง โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 8144 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง           จังหวัดล าปาง พ.ศ. 2561 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดล าปาง     เร่ือง แนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

          อย่างย่ังยืน พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

151 นายจ ารัส  เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8197     เร่ือง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 8168 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ           อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดล าปาง     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

152 นายสัญญา  แก้วอร่าม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8331     เร่ือง การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ตามระบบส่งเสริม
ต าแหน่งเลขท่ี 8375 ส านักงานเกษตรอ าเภอล้ี           การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560-62 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
ส านักงานเกษตรอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดล าพูน     เร่ือง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน อ าเภอล้ี 

          จังหวัดล าพูน
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

153 นายสันต์  จูชัง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8439           อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 8499 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังสะพุง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย     เร่ือง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดเลย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
154 นายนฤพนธ์  หินคล้าย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 10216 ต าแหน่งเลขท่ี 8448           ในจังหวัดหนองคาย กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านซ้าย 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย     เร่ือง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชน ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
155 นายวรรณลภย์  ทองบุดดี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8475 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 8475 ส านักงานเกษตรอ าเภอนาด้วง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย     เร่ือง ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย
จังหวัดเลย

156 นางสาวอัญชลี  ศรีสมรรถการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8403     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ต าแหน่งเลขท่ี 8405 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย           อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเลย     เร่ือง พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

157 นายปิติพล  สินธ์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8416     เร่ือง ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลจอมศรี ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 8420 ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงคาน - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเลย     เร่ือง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระบบแปลงใหญ่ในต าบลจอมศรี - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอเชียงคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

158 นายศราวุธ  ชนะชัย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8714 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 8714 ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ     เร่ือง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดศรีสะเกษ           อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
159 นายจันทร์  ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8600     เร่ือง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืนต าบลปราสาทเยอ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 8647 ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ           อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดศรีสะเกษ     เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่ 

          อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

160 นายสุทธิศักด์ิ  ศูนย์ศร เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2560
ต าแหน่งเลขท่ี 8748 ต าแหน่งเลขท่ี 8812
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอสว่างแดนดิน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร     เร่ือง การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและการสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นกลไก

          ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

161 นายทรงยศ  พุ่มทับทิม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการผลิตข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสกลนคร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 8757 ต าแหน่งเลขท่ี 8849           กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดบาก 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร     เร่ือง การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

162 นายทองพัตร  มีแสวง เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 8881 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 8881 ส านักงานเกษตรอ าเภอค าตากล้า 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร     เร่ือง แนวทางพัฒนาการเกษตรโดยใช้หลักการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดสกลนคร           การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
163 นางพิสวาท  ไชยวงษ์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 10193 ต าแหน่งเลขท่ี 8923            จังหวัดหนองคาย ปี 2559 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอภูพาน 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร     เร่ือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

          อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

164 นายพิทักษ์  พิสุราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8867     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8872 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านม่วง           ปีการผลิต 2561/62 อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสกลนคร     เร่ือง การส่งเสริมการใช้ DOAE Farmbook Application ส านักงานเกษตร

          อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
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ลําดับ ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด ตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกเขารับการ 1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา / 
ที่ ผูไดรับคัดเลือก ประเมินผลงาน / สังกัด 2. ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ

165 นางสุลีวรรณ  ตั้นซู เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ใหผูไดรับการคัดเลือกสงผลงาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ฉบับสมบูรณ จํานวน 6 ชุด ดังนี้
ตําแหนงเลขที่ 1544 ตําแหนงเลขที่ 8976           ปงบประมาณ 2561 - ตําแหนงหัวหนากลุม ใหสงไปยัง
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ 2. ขอเสนอแนวความคิด กองการเจาหนาที่
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา     เรื่อง การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนใหสามารถบริหารจัดการศัตรูพืช - ตําแหนงเกษตรอําเภอและตําแหนง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5           ไดดวยตนเองอยางครบวงจรและยั่งยืน ของสํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสังกัด
จังหวัดสงขลา           จังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอ ใหสงไปยัง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
166 นายสุชาติ  แสงทอง เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันที่  8    

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยดานพืช ป 2559/60 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไดรับ
ตําแหนงเลขที่ 8942 ตําแหนงเลขที่ 9073           จังหวัดสงขลา การคัดเลือกไมดําเนินการภายใน
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร 2. ขอเสนอแนวความคิด ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา     เรื่อง แนวทางสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กรมสงเสริมการเกษตรจะไมรับ

พิจารณาประเมินผลงาน
167 นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ์ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน ในตําแหนงนั้น และจะดําเนินการ

เกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คัดเลือกบุคคลใหเขารับการ
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหนงเลขที่ 9200           สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ป 2561 ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวตอไป
ตําแหนงเลขที่ 9226 สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ 2. ขอเสนอแนวความคิด
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ     เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอําภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

168 นายเอนก  ชื่นอารมณ เกษตรอําเภอ 1. ผลงาน
เกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     เรื่อง การประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทําสวน ระดับเขต ป พ.ศ.๒๕๖๑ 
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหนงเลขที่ 9313           อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตําแหนงเลขที่ 9313 สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุมแบน 2. ขอเสนอแนวความคิด
สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร     เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรภายใตเกษตรแปลงใหญ 
จังหวัดสมุทรสาคร           ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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หมำยเหตุ

169 นางสาววรรณ  เจริญสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9295     เร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6650 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสมุทรสาคร           ต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดสมุทรสาคร 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเพชรบุรี     เร่ือง แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรส านักงานเกษตร - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

170 นายสถิตย์  อายุรพรรณ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2561 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 9363           อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 9345 ส านักงานเกษตรอ าเภอวัฒนานคร 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงานเกษตรอ าเภอวัฒนานคร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดสระแก้ว           จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
171 นางสาวนารถฤดี    พันธ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9537     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 9509 ส านักงานเกษตรอ าเภออินทร์บุรี ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

172 นางทองอุไร  เอ่ียมละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9527     เร่ือง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้
ต าแหน่งเลขท่ี 9550 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระจัน            ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี            อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
จังหวัดสิงห์บุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด

    เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอบางระจัน 
          จังหวัดสิงห์บุรี
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หมำยเหตุ

173 นายปฏิวัติ  วงศ์รัตนธรรม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 6864 ต าแหน่งเลขท่ี 9669 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสัชนาลัย 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย     เร่ือง ส่งเสริมการจัดการส้มเขียวหวาน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
174 นางพิกุล  สุวนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9658     เร่ือง การด าเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ต าแหน่งเลขท่ี 9663 ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2. ข้อเสนอแนวความคิด กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
จังหวัดสุโขทัย     เร่ือง การด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ อ าเภอกงไกรลาศ การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
175 นายสุเทพ  ประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9671     เร่ือง โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พิจารณาประเมินผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 9681 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสัชนาลัย            ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2. ข้อเสนอแนวความคิด คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
จังหวัดสุโขทัย     เร่ือง การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการด้วยกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป

           แปลงใหญ่

176 นางสาวรุจิพรรณ  ทองล่ิม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา
ต าแหน่งเลขท่ี 1291 ต าแหน่งเลขท่ี 9759            การเกษตรอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคตะวันตก พ.ศ. 2560
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี     เร่ือง การพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดราชบุรี            (T&V System) อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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177 นายสมชาย  ทองช่ืน เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 9811            อย่างย่ังยืน - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 5609 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอธัญบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี     เร่ือง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการฐานการเรียนรู้ของศูนยเรียนรู - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดปทุมธานี           การเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

          จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

178 นางบ ารุงรัทย์  ขันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9781     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสามชุก กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 9761 ส านักงานเกษตรอ าเภอสองพ่ีน้อง การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดสุพรรณบุรี     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

พิจารณาประเมินผลงาน
179 นายปราโมทย์  อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9793
    เร่ือง โครงการ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต าบลห้วยขม้ิน 

คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 9806 ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง            อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุพรรณบุรี     เร่ือง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

180 นางปุญชรัสม์ิ  ปล่ังดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9805     เร่ือง โครงการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
ต าแหน่งเลขท่ี 9748 ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านช้าง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุพรรณบุรี     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

181 นายสิทธิพร  รัตนภิรมย์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 9837 ต าแหน่งเลขท่ี 9855            อาชีพเสริม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอบ้านนาสาร - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

182 นายอภัยพงศ์  คงหอม เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมการจัดการพืชสวนในสวนยางพาราอย่างย่ังยืน ปี 2559 การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 777 ต าแหน่งเลขท่ี 9899 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอพระแสง 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5            สินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดสงขลา พิจารณาประเมินผลงาน

ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
183 นางสุนิภา  คีรีนารถ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการขยายผลโครงการแก้จนเกษตกรสงขลา 4.0 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 8949 ต าแหน่งเลขท่ี 9918
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าชนะ 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี

          (Area Base) อ าเภอท่าชนะ

184 นางมยุเรศ  ทองสุข เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การขับเคล่ือนงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ต าแหน่งเลขท่ี 9830 ต าแหน่งเลขท่ี 9933            สินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคใต้ตอนบนปี 2561
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอพนม 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพนม 

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี

185 นายประกอบ  คงเขียว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง รายงานผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามัน ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 2920 ต าแหน่งเลขท่ี 9947            พันธ์ุดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสระ            ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2559) เขตภาคใต้ตอนบน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5     เร่ือง การบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
จังหวัดสงขลา            ของอ าเภอเวียงสระ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
186 นางกันยากร  เพชรรัตน์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริม กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 1560 ต าแหน่งเลขท่ี 9960            และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเคียนซา 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนในรูปแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5            ของอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พิจารณาประเมินผลงาน
จังหวัดสงขลา ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
187 นางบุษรา  ชุมแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(มะพร้าว) 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 9984            ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต าแหน่งเลขท่ี 9955 ส านักงานเกษตรอ าเภอวิภาวดี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

188 นางสาวสมัย  สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9876     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร ภายใต้นโยบายการพัฒนา
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ต าแหน่งเลขท่ี 9831 ส านักงานเกษตรอ าเภอกาญจนดิษฐ์            เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)  พ.ศ.2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

           อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

189 นายวีระศักด์ิ  ฤทธิรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9901     เร่ือง โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 9846 ส านักงานเกษตรอ าเภอพระแสง            โดยการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           และใบ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

190 นายแปลก  บ่อค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9922     เร่ือง การด าเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 9829 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าชนะ กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี     เร่ือง บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

           ของอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

191 นายอภัย  เคนาอุประ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10241     เร่ือง โครงการการบริหารจัดการน้ าแบบย่ังยืน (หินโงมโมเดล) คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 10226 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนพิสัย ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองคาย     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน อ าเภอโพนพิสัย 

           จังหวัดหนองคาย

192 นายสมพร  วงค์ชัยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10269     เร่ือง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 
ต าแหน่งเลขท่ี 10272 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าบ่อ            ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองคาย     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตข้าว อ าเภอท่าบ่อ 

           จังหวัดหนองคาย

193 นางสาวศุภลักษณ์  มูลตรีศรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 10354 ต าแหน่งเลขท่ี 10393 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสัง 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ าบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           อ าเภอโนนสัง ให้ผลิตพืชผักปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
           เพ่ือความม่ันใจของผู้บริโภค ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
194 นายชัยรัตน์  ยอดทัพ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของจังหวัดหนองบัวล าภู กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ต าแหน่งเลขท่ี 10390 ต าแหน่งเลขท่ี 10418 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอสุวรรณคูหา 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีก าจัด กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ

           ศัตรูพืช ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู พิจารณาประเมินผลงาน
ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ

195 นางปุณยวีย์  หินคล้าย เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองคายภายใต้ ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ต าแหน่งเลขท่ี 10199 ต าแหน่งเลขท่ี 10428            การบูรณาการหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอนาวัง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู     เร่ือง การใช้หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน

           ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

196 นายวสันต์  ม่ันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10364     เร่ือง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561  
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ต าแหน่งเลขท่ี 10379 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู            อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองบัวล าภู     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 

           จังหวัดหนองบัวล าภู

197 นายทองอินทร์  กินรียศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10384     เร่ือง การจัดเก็บและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561  ต าบลอุทัยสวรรค์  ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 10391 ส านักงานเกษตรอ าเภอนากลาง           และต าบลดงสวรรค์ อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดหนองบัวล าภู     เร่ือง การน าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

          ในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

198 นางสาวโชตนา  ล่ิมสอน เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 10483 ต าแหน่งเลขท่ี 10499            จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเศษชัยชาญ 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง     เร่ือง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

          สินค้าเกษตร (เครือข่าย)  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

199 นายสายัน  ปกป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10478     เร่ือง การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ต าบลสีบัวทอง  คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 10496 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิทอง            อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ปี 2560  ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
ส านักงานเกษตรอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอ่างทอง     เร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

200 นายสมบัติ  อินทมา หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ปี 2561
ต าแหน่งเลขท่ี 10520 ต าแหน่งเลขท่ี 10528
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช 2. ข้อเสนอแนวความคิด
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
          จังหวัดอุดรธานี

201 นางศรีพรรณ  บูระพา เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 10568            อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
ต าแหน่งเลขท่ี 10717 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านผือ 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของส านักงานเกษตร - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง
จังหวัดอุดรธานี            อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง
202 นายชญศักด์ิ  เสง่ียมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10586     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงมหาชนกของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    
ต าแหน่งเลขท่ี 10589 ส านักงานเกษตรอ าเภอกุมภวาปี            ต าบลท่าล่ี สู่มาตรฐานการส่งออก กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
จังหวัดอุดรธานี     เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 

           การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลท่าล่ี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน

203 นางจงกล  เพ็งวัน เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2560 คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ต าแหน่งเลขท่ี 10733 ต าแหน่งเลขท่ี 10762 ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์     เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะขามหวานในแปลงใหญ่ อ าเภอฟากท่า 

          จังหวัดอุตรดิตถ์

204 นางสาวหัทยา  พรมโต เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การส่งเสริมการผลิตขยายและการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง
ต าแหน่งเลขท่ี 1433 ต าแหน่งเลขท่ี 10768            ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอลับแล 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุตรดิตถ์     เร่ือง การเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 
จังหวัดขอนแก่น

205 นางวรรณะ  นิลกุล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี
ต าแหน่งเลขท่ี 10838 ต าแหน่งเลขท่ี 10849           จังหวัดอุทัยธานี ปี 2559 - ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม ให้ส่งไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุทัยธานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี     เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติ - ต าแหน่งเกษตรอ าเภอและต าแหน่ง

           ทางการเกษตรท่ีดี GAP (Good Agricultural Practice) ในพ้ืนท่ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
           อ าเภอเมืองอุทัยธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอ ให้ส่งไปยัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
206 นางสาวสุภัทตา  สินไชย์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน การเกษตร ภายใน วันท่ี  8    

เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง ผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 11146            ปี 2561 การคัดเลือกไม่ด าเนินการภายใน
ต าแหน่งเลขท่ี 11146 ส านักงานเกษตรอ าเภอบุณฑริก 2. ข้อเสนอแนวความคิด ระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี     เร่ือง แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์อ าเภอบุณฑริก กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดอุบลราชธานี           จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาประเมินผลงาน

ในต าแหน่งน้ัน และจะด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกคร้ังในคราวต่อไป
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 11 รำย
1 นายสมพงษ์  ด้วงสุข เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกใน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  การส่งเสริมพัฒนาโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน ต าแหน่งพ้ืนท่ีชายแดนใต้
ต าแหน่งเลขท่ี 5064 ต าแหน่งเลขท่ี 5110             อ าเภอเมืองนราธิวาส ให้เป็นไปตามข้ันตอน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก 2. ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการด าเนินการ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส จังหวัดนราธิวาส     เร่ือง  การพัฒนาการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คัดเลือกตามหนังสือ

            อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท่ี กษ 1002/ว 1025

2 นางโรซานา  สือนิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2552
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5105     เร่ือง  การด าเนินงานโครงการด้านส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านทอนอามาน 
ต าแหน่งเลขท่ี 5084 ส านักงานเกษตรอ าเภอรือเสาะ             กลุ่มแม่บ้านเกษตกรดีเด่นล าดับท่ี 2 ระดับประเทศ ปี 2559
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนรำธิวำส     เร่ือง  การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 

            อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเกษตรกร

3 นายอิบรอฮิม  เจ๊ะเละ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
ต าแหน่งเลขท่ี 5784 ต าแหน่งเลขท่ี 5821             เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จังหวัดปัตตานี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองจิก 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี จังหวัดปัตตานี     เร่ือง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4 นางสาวพรเพ็ญ  สุวัฒนกุล เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2561 จังหวัดปัตตานี

53/56



ล ำดับ ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / สังกัด ต ำแหน่งท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร 1. ผลงำนท่ีเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ / 
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ประเมินผลงำน / สังกัด 2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพ่ือพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

หมำยเหตุ

ต าแหน่งเลขท่ี 5786 ต าแหน่งเลขท่ี 5865 2. ข้อเสนอแนวความคิด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อ     เร่ือง  การขยายผลโครงการส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี จังหวัดปัตตานี             สู่ศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ระดับอ าเภอ  อ าเภอกะพ้อ  

            จังหวัดปัตตานี

5 นางสาวไหมอุมา  บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5849     เร่ือง  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ต าแหน่งพ้ืนท่ีชายแดนใต้
ต าแหน่งเลขท่ี 5886 ส านักงานเกษตรอ าเภอยะรัง 2. ข้อเสนอแนวความคิด ให้เป็นไปตามข้ันตอน
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี     เร่ือง  การส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนอ าเภอยะรัง และวิธีการด าเนินการ
จังหวัดปัตตำนี             จังหวัดปัตตานี คัดเลือกตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการเกษตร 
6 นางสาวปาตีเมาะ  คาเร็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน ท่ี กษ 1002/ว 1025

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5857     เร่ือง  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ต าบลตอหลัง อ าเภอยะหร่ิง ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2552
ต าแหน่งเลขท่ี 5859 ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง             จังหวัดปัตตานี ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดปัตตำนี     เร่ือง  การพัฒนาและส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

            สินค้าเกษตร(ศพก.)และเครือข่ายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
            อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

7 นายอารีฟ  มหัศนียนนท์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  การจัดท าแผนและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 
ต าแหน่งเลขท่ี 7325 ต าแหน่งเลขท่ี 7361             ปี 2560
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ จังหวัดยะลา     เร่ือง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 

            อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

8 นางสาวปุณญิสา  เซ่งซ้ิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7317     เร่ือง  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านนิบง  อ าเภอกาบัง  
ต าแหน่งเลขท่ี 7355 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา             จังหวัดยะลา
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ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดยะลำ     เร่ือง  การส่งเสริมการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

9 นายถวิน  ตันสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9059     เร่ือง  การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพารา
ต าแหน่งเลขท่ี 8968 ส านักงานเกษตรอ าเภอเทพา 2. ข้อเสนอแนวความคิด
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา     เร่ือง  การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
จังหวัดสงขลา

10 นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน หัวหน้ากลุ่ม 1. ผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  การประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ต าแหน่งพ้ืนท่ีชายแดนใต้
ต าแหน่งเลขท่ี 9135 ต าแหน่งเลขท่ี 9125             จังหวัดสตูล ปี 2559 ให้เป็นไปตามข้ันตอน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการด าเนินการ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล     เร่ือง  การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เพ่ือขับเคล่ือนงาน คัดเลือกตามหนังสือ

            ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท่ี กษ 1002/ว 1025

11 นายสุริยัน  จันทศรี เกษตรอ าเภอ 1. ผลงาน ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2552
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)     เร่ือง  การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดิน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) ต าแหน่งเลขท่ี 9174             ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ต าบลท่าช้าง 
ต าแหน่งเลขท่ี 9100 ส านักงานเกษตรอ าเภอมะนัง             อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสตูล 2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสงขลำ     เร่ือง  การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตยางพารา
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