บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ (พื้นที่ทั่วไป)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
1 นายบุญลือ นกแก้ว
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพทางด้าน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3036
ตาแหน่งเลขที่ 1749
การเกษตร ปี 2561
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอคลองท่อม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันอาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
2 นายวิเชียร ชินเจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1862
สานักงานเกษตรอาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
3 นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2040
สานักงานเกษตรอาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
4 นายอภิชาติ เสริมพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1949
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 1861
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอท่ามะกา
ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
เรื่อง การพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) หมู่ที่ 11
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มันสาปะหลัง) อาเภอท่าคันโท ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 2040
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
สานักงานเกษตรอาเภอท่าคันโท
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดกาฬสินธุ์
ตาแหน่งเลขที่ 2080
สานักงานเกษตรอาเภอหนองกุงศรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
5 นางสาวรุ่งนิรันดร อรุณแสงศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1952
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตาแหน่งเลขที่ 2098
สานักงานเกษตรอาเภอนามน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

6 นายไสว สิมคร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2113
สานักงานเกษตรอาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อาเภอนาคู
ตาแหน่งเลขที่ 2113
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอนาคู
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรอาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

7 นายวิกลม ไชยเวช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1462
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดอุดรธานี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้ งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ตาแหน่งเลขที่ 2116
ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอสามชัย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านส่งเสริมการเกษตรของอาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

8 นายอนันต์ จันทะเขต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1996
สานักงานเกษตรอาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1988
เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง หมู่ที่ ๑๑ ตาบลเจ้าท่า
สานักงานเกษตรอาเภอกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์ตน้ แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างเครือข่าย
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
9 นางสาววิรัตน์ จิตจักร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2012
สานักงานเกษตรอาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2000
เรื่อง ผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหน ตาบลนาขาม
สานักงานเกษตรอาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2562

10 นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2019
สานักงานเกษตรอาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2016
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
สานักงานเกษตรอาเภอยางตลาด
ปี 2561 ตาบลโนนสูง อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

11 นางชนิดา ศรีฮาตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2102
สานักงานเกษตรอาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2083
เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
สานักงานเกษตรอาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่

12 นายวีระศักดิ์ ธิถา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2302
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปลูกอ้อยโรงงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2343
ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม
สานักงานเกษตรอาเภอกระนวน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานในพื้นที่นา
ไม่เหมาะสมอย่างยัง่ ยืนอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
13 นายสุจินต์ สุภาเส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2308
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเลขที่ 2417
สานักงานเกษตรอาเภออุบลรัตน์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสาเร็จในอาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

14 นายประยูรภัทร์ ศรีศกั ดิน์ อก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2491
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 2427
ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านฝาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านอารักขาพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

15 นายอุดม ราศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2531
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานการลดความเสีย่ งจากการระบาดของศัตรูข้าว ในโครงการ
ตาแหน่งเลขที่ 2454
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเกษตรอาเภอภูผาม่าน
ปี 2561
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

16 นายวินัย ผาบจันดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6995
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสาปะหลัง
ตาแหน่งเลขที่ 2459
โครงการภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีกลุม่ จางหวัด ภาคตะวันออก
สานักงานเกษตรอาเภอโคกโพธิ์ชัย
เฉียงเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การตลาดนาการผลิตเพื่อพัฒนาเกษตรกร
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
17 นายกาจัด ศรเสนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2441
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
18 นายมานิต ชุ่มนาเสียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11297
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

19 นายบัญญัติ บุตรจ้อม
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2533
สานักงานเกษตรอาเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
20 นางพุทธชาติ นารีจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2371
สานักงานเกษตรอาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการลดความเสีย่ งเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งเลขที่ 2508
สานักงานเกษตรอาเภอหนองสองห้อง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
แก่สมาชิก ศจช.หลัก และ ศจช.เครือข่าย อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
ตาแหน่งเลขที่ 2517
สานักงานเกษตรอาเภอแวงน้อย
โครงการศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน อาเภอแวงน้อย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดขอนแก่น
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 2533
ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ตาบลคึมชาด อาเภอหนองสองห้อง
สานักงานเกษตรอาเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น ปี 2559
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2367
เรื่อง การดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอน้าพอง
(กิจกรรมอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว) บ้านท่ากระเสริม
จังหวัดขอนแก่น
หมูท่ ี่ 5 ตาบลท่ากระเสริม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2561
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ฝรั่ง) รูปแบบแปลงใหญ่ อาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
21 นายพันธ์ลภ เรืองหนู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2385
สานักงานเกษตรอาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
22 นางสาวเสาวคนธ์ นุสติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2568
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
23 นางศิริรัตน์ สมนึก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2580
สานักงานเกษตรอาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
24 นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศริ ิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3991
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2382
เรื่อง การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) ตาบลยางคา อาเภอหนองเรือ
สานักงานเกษตรอาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น ปี 2560
จังหวัดขอนแก่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมระบบการเกษตรนาข้าวแบบแปลงใหญ่ อาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 2604
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอโป่งน้าร้อน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสานักงานเกษตร ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 2624
เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตาบลตะปอน คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอสอยดาว
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดจันทบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนากลุม่ แปลงใหญ่ลาไย อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาบลต้นแบบงานส่งเสริมการเกษตร (ป่าขะโมเดล)
ตาแหน่งเลขที่ 2764
ปี 2560
สานักงานเกษตรอาเภอท่าตะเกียบ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง การขับเคลือ่ นการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจรของอาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

6/56

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
25 นายนิธิวรรธน์ ตันไล้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2664
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
26 นางสาวสุภาวดี บุญประสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2936
สานักงานเกษตรอาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
27 นายณรงค์ ทวีศกั ดิ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3138
สานักงานเกษตรอาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
28 นางกองพันธ์ ยศกิจ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3073
สานักงานเกษตรอาเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 2770
สานักงานเกษตรอาเภอคลองเขื่อน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง การพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 2907
เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ปี 2560 ตาบลสรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรอาเภอหันคา ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
จังหวัดชัยนาท
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาเภอภักดีชุมพล คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 3034
จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอแก้งคร้อ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มันสาปะหลัง อาเภอเนินสง่า
ตาแหน่งเลขที่ 3073
จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเกษตรอาเภอเนินสง่า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสาปะหลัง อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
29 นายสมจิตร รังกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2992
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2984
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

30 นางไปรยา ดวงมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2997
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3086
เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอภูเขียว
ต.โนนสาราญ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง ส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานพืชอินทรีย์ อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

31 นายชาณิช ภูแลนปิว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3100
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3103
เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเกษตร
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

32 นายสมควร ทะนารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3118
สานักงานเกษตรอาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3115
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลนางแดด
สานักงานเกษตรอาเภอหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
จังหวัดชัยภูมิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
33 นายสุเทพ ตามพะปัณณะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3190
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
34 นางนงคราญ สองเมืองแก่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3295
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
35 นายสมรรถชัย มาลารัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 498
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
36 นายจีระศักดิ์ อะทะวงษา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3443
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 3230
ปี 2559 จังหวัดชุมพร
สานักงานเกษตรอาเภอหลังสวน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดชุมพร
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 3430
ปี 2560 ณ ศูนย์เรียรรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอพญาเม็งราย
ตาบลสันทราย อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
เรื่อง การใข้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนเมืองสมุนไพร คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 3383
ครบวงจร (Herbal City Project) จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่าเป้า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงราย
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและการให้บริการทางการเกษตร
ของสานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3278
เรื่อง การพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบในการผลิตกาแฟอินทรีย์ อาเภอเมืองเชียงราย
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2560
จังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟอินทรีย์ในเขต
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เพียงพอต่อการบริโภคและจาหน่าย
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
37 นางศยามล จิตตางกูร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3304
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
38 นายศิริศกั ดิ์ ชุ่มอินทรจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3392
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
39 นายเชิดชัย เย็นสุขศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3363
สานักงานเกษตรอาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
40 นายเสกสรร บัลลังก์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3543
สานักงานเกษตรอาเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3303
เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงใหญ่
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
เรื่อง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปี 2561 อาเภอเวียงป่าเป้า การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 3346
สานักงานเกษตรอาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุม่ นาแปลงใหญ่ ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 3355
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอพาน
ปี 2561/62 ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดเชียงราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อาเภอกัลยาณิวัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 3570
จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560
สานักงานเกษตรอาเภออมก๋อย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
41 นายนพดล สันยาย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3651
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
42 นายอภิชาต ฟองสินธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3604
สานักงานเกษตรอาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
43 นางสุมาลา บุญชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3637
สานักงานเกษตรอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
44 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3619
สานักงานเกษตรอาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 3651
สินค้าเกษตร อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงแหง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การพัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ตาบลเปียงหลวง
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 3558
เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลบวกค้าง การเกษตร ภายใน วันที่ 8
สานักงานเกษตรอาเภอแม่แตง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
(Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 3609
เรื่อง โครงการผลิตลาไยคุณภาพแบบครบวงจรของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ แปลงใหญ่ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอสันป่าตอง
ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลัก GAP อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3674
เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อาเภอสันป่าตอง
สานักงานเกษตรอาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตร
สูช่ ุมชนอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
45 นายนิคม ไชยวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3488
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3686
เรื่อง โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol)
สานักงานเกษตรอาเภอแม่อาย
บ้านป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตาบลสันผีเสือ้ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้าว อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

46 นายประทิ่น วรรณงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3758
สานักงานเกษตรอาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3722
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตรัง
ปีงบประมาณ 2561 ตาบลบางหมาก และตาบลคลองชีล้อม อาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง เทคนิคการใช้กับดักแสงไฟเพื่อควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

47 นายสมเดช ว่องทั่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3744
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3741
เรื่อง การขับเคลือ่ นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

48 นายสายชล เจริญพร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3868
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด

หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 3838
อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
กลุม่ อารักขาพืช
2. ข้อเสนอแนวความคิด
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดตราด
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
49 นางลัดดาวัลย์ โตสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3873
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
50 นางฤทัย อ้นเกตุ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3927
สานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
51 นายพันธุ์เสน่ห์ เปรมสัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3900
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
52 นางอรุณี เสือเหลือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3910
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
หมำยเหตุ
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3839
เรื่อง การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตราด
ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ปี 2559
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
จังหวัดตราด
2. ข้อเสนอแนวความคิด
กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแปลงใหญ่ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด - ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 3927
อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
สานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การพัฒนา การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดตาก
การผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ของ อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดตาก ปี 2561 ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 3955
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภออุ้มผาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดตาก
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3903
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์)
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพในระดับอาเภอ
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
53 นางระพี เตชะสอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8235
สานักงานเกษตรอาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3943
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด
อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็น Young Smart Farmer ในงานส่งเสริม
การเกษตรยุคปัจจุบัน

54 นางธนพร จันทวาท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3982
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ปีงบประมาณ 2562
ตาแหน่งเลขที่ 4017
สานักงานเกษตรอาเภอปากพลี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครนายก
เรื่อง การพัฒนาหมู่บา้ นหลักในการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

55 นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9292
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง งานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดสมุทรสาคร
ตาแหน่งเลขที่ 4072
ปีเพาะปลูก ๒๕๖๐-๒๕๖๑
สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครปฐม
เรื่อง การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน
เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

56 นายสาคร ศรีสาราญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4051
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4074
เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนนครปฐม
สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
57 นายสุรพงศ์ บุญยงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4092
สานักงานเกษตรอาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4086
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลดอนแฝก
สานักงานเกษตรอาเภอนครชัยศรี
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปี 2560
จังหวัดนครปฐม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

58 นายอุดร ไพศาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4129
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนครพนม
ตาแหน่งเลขที่ 4128
ปี 2561
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
เรื่อง การพัฒนาการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
ให้เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนม

59 นายศุภชัย ธรรมประชา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4247
สานักงานเกษตรอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อาเภอวังยาง
ตาแหน่งเลขที่ 4198
จังหวัดนครพนม ปี 2560
สานักงานเกษตรอาเภอท่าอุเทน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครพนม
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

60 นางอรสา ไชยมนตรี
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4217
สานักงานเกษตรอาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ตาแหน่งเลขที่ 4217
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2559
สานักงานเกษตรอาเภอเรณูนคร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครพนม
เรื่อง การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
61 นางคณาภรณ์ ศูนย์ศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8776
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
62 นายเกษม ศรีแฉล้ม
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4454
สานักงานเกษตรอาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา
63 นายสุรพล ชมภู
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4525
สานักงานเกษตรอาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
64 นางสาวสมนิตย์ เหล็กอุ่นวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4264
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4179
เรื่อง การส่งเสริมกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรนายอสามัคคี หมู่ที่ 8 ตาบลงิ้วด่อน
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสงคราม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปี 2559
จังหวัดนครพนม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาเภอลาทะเมนชัย
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 4298
จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2561
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอจักราช
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ มันสาปะหลังในการเพิ่ม ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 4346
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอครบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ตาแหน่งเลขที่ 4376
สานักงานเกษตรอาเภอโนนไทย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลการเกษตร ปี 2562/63
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
65 นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4446
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตาแหน่งเลขที่ 4419
อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอหนองบุญมาก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมำยเหตุ

67 นางสุดา ประยูรพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2968
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 4503
และยางพารา) จังหวัดชัยภูมิ
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านเหลือ่ ม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
อาเภอบ้านเหลือ่ ม จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูก่ ารเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ปี 2561
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 4509
จังหวัดชัยภูมิ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอแก้งสนามนาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

68 นายชาญชัย กันแก้ว
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4516
สานักงานเกษตรอาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตาแหน่งเลขที่ 4516
ปี 2561/62 ของอาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรอาเภอโนนแดง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกลุม่
นาแปลงใหญ่อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

66 นางสาวลลิดา ชัยเนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11300
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
69 นายวิโรจน์ เงินคีรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4326
สานักงานเกษตรอาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
70 นายสมัคร คาไทยกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4372
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
71 นางจารุรัตน์ เมี้ยนกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4579
สานักงานเกษตรอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
72 นางเพียงฤดี สุขแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3185
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4322
เรื่อง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านหนองโดน หมู่ 5
สานักงานเกษตรอาเภอชุมพวง
ตาบลโนนตูม อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การผลิตอาหารปลอดภัยไร้สารพิษภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 4361
เรื่อง โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลลามูล อาเภอโนนสูง
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดนครราชสีมา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4459
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่ อาเภอสูงเนิน ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
สานักงานเกษตรอาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
จังหวัดนครราชสีมา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานกิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร
ตาแหน่งเลขที่ 4654
จังหวัดชุมพร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอสิชล
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนอาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
73 นายสมชาย พรุเพชรแก้ว
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1529
กลุม่ วิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา
74 นายสุภัทธ คงด้วง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4791
สานักงานเกษตรอาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
75 นายสิทธิวุฒิ รู้ประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4747
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
76 นายวรา ศรีวรรธนชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6267
สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลสาเร็จของการขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาแหน่งเลขที่ 4775
ระดับเขต ปี 2559-2561
สานักงานเกษตรอาเภอร่อนพิบูลย์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ามัน อาเภอบางขัน
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 4791
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอบางขัน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา อาเภอบางขัน ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 4740
เรื่อง การพัฒนาการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 4761
เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอชะอวด
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
77 นางสาวพิมดาว ไกรนิตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4829
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
78 นายเฉลย ปิ่นทอง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2948
สานักงานเกษตรอาเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
79 นายเจริญชัย อินทร์แดน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4833
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

80 นายมาโนช ระรวยรส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5556
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ตาแหน่งเลขที่ 4866
ปี 2560/61 อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเกษตรอาเภอชุมแสง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
จังหวัดนครสวรรค์
และได้มาตรฐาน อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2561
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 4921
อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหะคีรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิตข้าว โดยระบบส่งเสริมการเกษตร
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
(Training and Visit System) ของสานักงานเกษตรอาเภอพยุหะคีรี
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดนครสวรรค์
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ต้นแบบ) ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 4973
ปี 2560 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรง ตาบลบึงปลาทู อาเภอบรรพตพิสัย
สานักงานเกษตรอาเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว อาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตาแหน่งเลขที่ 4997
จังหวัดปทุมธานี
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง เพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
81 นางราตรี ใจสะอาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4999
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5031
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี (โดยงบประมาณพัฒนา
สานักงานเกษตรอาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี)
จังหวัดนนทบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การสร้างเครือข่ายการผลิตพืชปลอดภัย อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

82 นายวิชัย อินทา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5308
สานักงานเกษตรอาเภอสองแคว
จังหวัดน่าน

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการผลิตมะนาวในรูปแบบแปลงใหญ่
ตาแหน่งเลขที่ 5238
ตาบลยอด อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดน่าน
เรื่อง การพัฒนาการผลิตลาไยในรูปแบบแปลงใหญ่ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี 2562

83 นายธราวิทย์ คาหล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8526
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
ตาแหน่งเลขที่ 5456
ในเขตพื้นที่เหมาะสม ปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรอาเภอหนองกี่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การขับเคลือ่ นระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ประสบผลสาเร็จ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 5464
สานักงานเกษตรอาเภอปะคา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์

84 นางวรรณภา หาคา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8584
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
85 นางอารีย์ ใจกล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10011
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
86 นางสาวกรรณิการ์ ทองมวล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8516
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
87 นายบรรจง กาวไธสง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5539
สานักงานเกษตรอาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์
88 นายยมศักดิ์ อามาตเสนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5524
สานักงานเกษตรอาเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตาแหน่งเลขที่ 5509
สานักงานเกษตรอาเภอชานิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูข้าวโดยใช้กลไก
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการตลาดเกษตรกร
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 5516
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้หลักการตลางเชิงสร้างสรรค์ ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 5539
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอแคนดง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตาแหน่งเลขที่ 5364
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านกรวด
อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
89 นายสมบัติ แคนสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5399
สานักงานเกษตรอาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

90 นายจักรา ไชยจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5470
สานักงานเกษตรอาเภอปะคา
จังหวัดบุรีรัมย์
91 นายพลวัฒน์ โพเทพา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5515
สานักงานเกษตรอาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
92 นางสาวรัตติญา งามระบา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7859
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5396
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี 2560/61 เพื่อเข้าร่วมโครงการ
สานักงานเกษตรอาเภอลาปลายมาศ
ตามนโยบายของรัฐ ตาบลโคกกลางและตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การขับเคลือ่ นและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 5405
เรื่อง ผลการดาเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลโคกมะม่วง อาเภอปะคา กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) เพื่อขับเคลือ่ นภารกิจงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
ด้านการส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 5434
เรื่อง ผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลช่อผกา
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย
อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ส่งเสริมการใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ตาแหน่งเลขที่ 5653
มะพร้าวน้าหอมราชบุรี
สานักงานเกษตรอาเภอหัวหิน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวนไม้ผลสูแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
93 นายวิรุณ รักทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5650
สานักงานเกษตรอาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5644
เรื่อง การเลีย้ งผึง้ โพรงเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรอาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว

94 นายก่อเกียรติ สมานพันธุ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5732
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 5738
ของอาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานเกษตรอาเภอกบินทร์บุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

95 นายพรเทพ พิมพ์สุวรรณ
ผูอ้ านวยการกลุม่
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2277
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 5920
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอบางปะหัน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

96 นายเสนีย์ ตรุยานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7862
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 5975
สานักงานเกษตรอาเภอภาชี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การส่งเสริมงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
97 นายวัฒนา มโนรัตน์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5920
สานักงานเกษตรอาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอบางปะหัน
ตาแหน่งเลขที่ 5981
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเกษตรอาเภอผักไห่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนอาเภอผักไห่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

98 นางสไลทิพย์ โชติพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5931
สานักงานเกษตรอาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5989
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชชน อาเภอบางปะอิน
สานักงานเกษตรอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูง

99 นายวรฤทธิ์ ตัน๋ เต็ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6026
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการขับเคลือ่ นการดาเนินงานส่งเสริม
ตาแหน่งเลขที่ 6078
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพะเยา
สานักงานเกษตรอาเภอดอกคาใต้
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพะเยา
เรื่อง การส่งเสริมโครงการตลาดเกษตรกรอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

100 นายไพรวัฒน์ อิ่นแก้ว
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6112
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตาแหน่งเลขที่ 6112
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงม่วน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพะเยา
เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
101 นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1577
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตขององุ่นไร้เมล็ด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตาแหน่งเลขที่ 6145
การเกษตร จังหวัดกระบี่ ปี 2561-2562
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพังงา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพังงา
เรื่อง ส่งเสริมการปลูกองุ่นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

102 นางอุษณี เจียมรา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6181
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง วิสาหกิจชุมชนอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 6181
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะยาว
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพังงา
เรื่อง การขับเคลือ่ นวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ให้มีประสิทธิภาพ

103 นายสุธี ชิวหากาญจน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 552
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โครงการพัฒนาพื้นที่
ตาแหน่งเลขที่ 6187
ลุม่ น้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานเกษตรอาเภอตะกั่วป่า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพังงา
เรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสานักงานเกษตรอาเภอ

104 นางสาวอัจฉรา นพรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6191
สานักงานเกษตรอาเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6189
เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
สานักงานเกษตรอาเภอตะกั่วป่า
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ตาบลท้ายเหมือง อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ปี 2560
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลบางม่วง อาเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
26/56

หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
105 นางสาวฐิตมิ า เจียมสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6224
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง
ตาแหน่งเลขที่ 6247
ปี 2560-61
สานักงานเกษตรอาเภอเขาชัยสน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพัทลุง
เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

106 นางปารีณา ภคุโล
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6286
สานักงานเกษตรอาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อาเภอตะโหมด
ตาแหน่งเลขที่ 6286
จังหวัดพัทลุง ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอตะโหมด
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพัทลุง
เรื่อง แนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

107 นายชวัลวิทย์ เสมสัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6277
สานักงานเกษตรอาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6231
เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตาบลดอนประดู่
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพัทลุง
อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยัง่ ยืนอาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

108 นายวีรยุทธ สมป่าสัก
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6394
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
ตาแหน่งเลขที่ 6394
จังหวัดพิจิตร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิจิตร
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตข้าวโดยวิธีการลดต้นทุน อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
109 นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6401
สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
110 นางอารี หมั่นทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6393
สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
111 นายชัยธวัช ชูศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6450
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

112 นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3315
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การพัฒนาฟาร์มชุมชนตาบลหนองปลาไหล เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ตาแหน่งเลขที่ 6401
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิจิตร
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 6368
เรื่อง โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
สานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล
ตาบลทับหมันและตาบลวังสาโรง อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดพิจิตร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนากลุม่ ผูป้ ลูกมะม่วง ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 6551
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561/62
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอชาติตระการ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง การใช้ศนู ย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เพื่อขับเคลือ่ นการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 6560
สานักงานเกษตรอาเภอเนินมะปราง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชน
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
113 นางสนม วงศา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6463
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6454
เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตาบลท่าทองและตาบลบ้านคลอง
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

114 นายคมเจศ เนียมเปี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6489
สานักงานเกษตรอาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6486
เรื่อง โครงการ 9101 (ตามรอยเท่าพ่อ) (ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา
สานักงานเกษตรอาเภอบางระกา
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน)
จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การดาเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทานา

115 นายชาติชาย สิงห์คา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6507
สานักงานเกษตรอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6500
เรื่อง โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ อาเภอชาติตระการ
สานักงานเกษตรอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์)

116 นางแสงจันทร์ ยิม้ แย้ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6523
สานักงานเกษตรอาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6555
เรื่อง ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
สานักงานเกษตรอาเภอชาติตระการ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา
จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง ลดต้นทุนการผลิตข้าว
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
117 นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6646
สานักงานเกษตรอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
118 นายอุดม เลิศวิทยสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6668
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

119 นางสาวลักขณา พรหมเศรณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6666
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
120 นางนันทพร ทองอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6674
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อาเภอแก่งกระจาน
ตาแหน่งเลขที่ 6646
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอแก่งกระจาน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัตดิ า้ นพืช อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การฝึกอบรมเกษตรกรและการตรวจรับรองแหล่งผลิต ภายใต้โครงการ
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 6718
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยในพืชยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรอาเภอหล่มสัก
ปี 2560
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
เรื่อง การขยายผลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านระบบการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
แบบแปลงใหญ่
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 6794
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอวังโป่ง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วง
สูว่ ิสาหกิจชุมชน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 6802
สานักงานเกษตรอาเภอเขาค้อ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การพัฒนาเกษตรเกษตรอินทรีย์สกู่ ารท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
121 นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6692
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

122 นางพนัชกร จันทร์ทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6831
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
123 นางหนึ่งฤทัย กองนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6818
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
124 นายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6841
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6678
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามรอยเท้าพ่อ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ตาบลป่าเลา
จังหวัดเพชรบูรณ์
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
ตาแหน่งเลขที่ 6880
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้าวชมชนจังหวัดแพร่
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
สานักงานเกษตรอาเภอร้องกวาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
จังหวัดแพร่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
ในพื้นที่อาเภอร้องกวาง
พิจารณาประเมินผลงาน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การถอดบทเรียนการดาเนินงานสานักงานเกษตรอาเภอ Smart Office
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 6893
ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของสานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอสอง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดแพร่
เรื่อง แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสานักงาน
เกษตรอาเภอ (Smart Office) อาเภอสอง จังหวัดแพร่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6834
เรื่อง ความสาเร็จของงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้กลไกขับเคลือ่ นของศูนย์บริการ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานส่งเสริม
การเกษตรของอาเภอเมืองแพร่
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
125 นางสุเมธา คาระโก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6929
สานักงานเกษตรอาเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่

126 นางอุดม อาจศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6984
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
127 ว่าที่ ร.ต. ลิขิต ไพราม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7004
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
128 นายไกรสีห์ ปิ่นสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7091
สานักงานเกษตรอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 6906
เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองม่วงไข่ ศูนย์เรียนรู้
สานักงานเกษตรอาเภอสูงเม่น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลือ่ นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง สภาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนมหาสารคาม
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
ตาแหน่งเลขที่ 7042
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรวิชัย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การขับเคลือ่ นวิสาหกิจชุมชนโดยสภาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาเภอกันทรวิชัย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
จังหวัดมหาสารคาม
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ตาแหน่งเลขที่ 6999
เรื่อง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 7076
เรื่อง งานส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของตาบลเมืองเตา
สานักงานเกษตรอาเภอนาเชือก
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
129 นายคมกริช ไตรยศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7157
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
130 นายเจษฎา กาพย์ไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3468
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
131 นายการุณย์ ประภัสระกูล
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7254
สานักงานเกษตรอาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
132 นายสุชาติ ปกป้อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7377
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 7186
งบพัฒนาจังหวัด
สานักงานเกษตรอาเภอดอนตาล
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคณ
ุ ภาพ อาเภอดอนตาล

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการจัดตัง้ และพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 7232
จนพัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ จ.เชียงใหม่
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ยกระดับกลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตกรให้เป็นองค์กรที่สร้างความแข็งแกร่ง การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ให้กับสานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟในรูปแบบแปลงใหญ่
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 7254
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอขุนยวม
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง การพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืช อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตาแหน่งเลขที่ 7424
จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2561
สานักงานเกษตรอาเภอคาเขื่อนแก้ว
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดยโสธร
เรื่อง การขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรสูก่ ารพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
133 นายชัยพร วิเศษวิสัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7400
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 7407
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช จังหวัดยโสธร
สานักงานเกษตรอาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาความรู้ดา้ นการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ส่งเสริมการเกษตร อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

134 นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7488
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มมูลค่า
ตาแหน่งเลขที่ 7483
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Group
จังหวัดร้อยเอ็ด

135 นายคาพอง อันทะชัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7653
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาเภอโพนทอง
ตาแหน่งเลขที่ 7653
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561/2562
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทอง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

136 นางสาวทองย้อย แก้วคาไสย์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7695
สานักงานเกษตรอาเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อาเภอหนองฮี
ตาแหน่งเลขที่ 7659
จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทราย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
137 นายมงคล ยีร่ ัมย์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7698
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 7666
เขตพื้นที่อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเกษตรอาเภอเมยวดี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

138 นางสุภัชชา เกื้อนุ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7738
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดระนอง

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 7739
ของอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
สานักงานเกษตรอาเภอละอุ่น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดระนอง
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (มังคุด) อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

139 นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3196
สานักงานเกษตรอาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 7741
เรื่อง การขับเคลือ่ นกลุม่ เครือข่ายมังคุด ปี 2559 จังหวัดชุมพร
สานักงานเกษตรอาเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมอาเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง

140 นายโอภาส กว้างมาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7781
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานโคงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธี
ตาแหน่งเลขที่ 7795
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน จังหวัดระยอง
สานักงานเกษตรอาเภอแกลง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดระยอง
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรอาเภอแกลง
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
141 นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7789
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 7798
เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนชากบก
สานักงานเกษตรอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

142 นายโชคดี ตัง้ จิตร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7953
สานักงานเกษตรอาเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวน้าหอม
ตาแหน่งเลขที่ 7927
อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปี 2560
สานักงานเกษตรอาเภอปากท่อ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดราชบุรี
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

143 นางศิริวรรณ ชอบประดิถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8072
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตาแหน่งเลขที่ 8035
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย
สานักงานเกษตรอาเภอโคกสาโรง
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕60
จังหวัดลพบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวคิดในการพัฒนางานกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี

144 นายสรพล จันทรสุข
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9752
สานักงานเกษตรอาเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/2562
ตาแหน่งเลขที่ 8084
อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
สานักงานเกษตรอาเภอโคกเจริญ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
145 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8091
สานักงานเกษตรอาเภอลาสนธิ
จังหวัดลพบุรี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 8091
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
สานักงานเกษตรอาเภอลาสนธิ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

147 นางนฤมล เทพทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8022
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 7994
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน ปี 2561 อาเภอท่าหลวง การเกษตร ภายใน วันที่ 8
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดลพบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
พิจารณาประเมินผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8037
เรื่อง การพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
สานักงานเกษตรอาเภอโคกสาโรง
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
จังหวัดลพบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุม่ วิสาหกิจชุมชนอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี

148 นายสมาน เตียนต๊ะนันท์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8208
สานักงานเกษตรอาเภองาว
จังหวัดลาปาง

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาแหน่งเลขที่ 8208
(ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์) อาเภองาว จังหวัดลาปาง
สานักงานเกษตรอาเภองาว
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดลาปาง
เรื่อง การขยายผลการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในรูปแบบแปลงใหญ่
พื้นที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง

146 นายสมเจตน์ ทับทิมทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8076
สานักงานเกษตรอาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
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ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
149 นางสิริพร จันทน์เกษร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8113
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์และผลิตสือ่
ตาแหน่งเลขที่ 8227
ในระดับจังหวัด จังหวัดลาปาง ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเกษตรอาเภอเถิน
ในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561
จังหวัดลาปาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเกลีย้ งแปลงใหญ่ในการรักษา
มาตรฐาน GAP อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

150 นางศรีวรรณ ศรีชุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8144
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8132
เรื่อง โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลทุ่งฝาย อาเภอเมืองลาปาง
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง พ.ศ. 2561
จังหวัดลาปาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
อย่างยัง่ ยืน

151 นายจารัส เตชะสาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8168
สานักงานเกษตรอาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8197
เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ทะ
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ปี 2561
จังหวัดลาปาง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลนาครัว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

152 นายสัญญา แก้วอร่าม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8375
สานักงานเกษตรอาเภอลี้
จังหวัดลาพูน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8331
เรื่อง การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพ ตามระบบส่งเสริม
สานักงานเกษตรอาเภอลี้
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560-62 ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
153 นายสันต์ จูชัง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8499
สานักงานเกษตรอาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตาแหน่งเลขที่ 8439
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอวังสะพุง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเลย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

154 นายนฤพนธ์ หินคล้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10216
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 8448
ในจังหวัดหนองคาย
สานักงานเกษตรอาเภอด่านซ้าย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเลย
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อชุมชน

155 นายวรรณลภย์ ทองบุดดี
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8475
สานักงานเกษตรอาเภอนาด้วง
จังหวัดเลย

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ตาแหน่งเลขที่ 8475
สานักงานเกษตรอาเภอนาด้วง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดเลย
เรื่อง ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเกษตรกรผูผ้ ลิตกาแฟ อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย

156 นางสาวอัญชลี ศรีสมรรถการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8405
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8403
เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเลย
อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง พัฒนาศักยภาพกลุม่ วิสาหกิจชุมชนอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
157 นายปิตพิ ล สินธ์ชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8420
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8416
เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลจอมศรี
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระบบแปลงใหญ่ในตาบลจอมศรี
อาเภอเชียงคาน

158 นายศราวุธ ชนะชัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8714
สานักงานเกษตรอาเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
ตาแหน่งเลขที่ 8714
สานักงานเกษตรอาเภอยางชุมน้อย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

159 นายจันทร์ ก้อนทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8647
สานักงานเกษตรอาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8600
เรื่อง โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืนตาบลปราสาทเยอ
สานักงานเกษตรอาเภอขุนหาญ
อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
จังหวัดศรีสะเกษ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่
อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

160 นายสุทธิศกั ดิ์ ศูนย์ศร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8748
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบัตดิ า้ นพืช ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 8812
สานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสกลนคร
เรื่อง การพัฒนากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
161 นายทรงยศ พุ่มทับทิม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8757
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
ประเมินผลงำน / สังกัด
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการผลิตข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสกลนคร
ตาแหน่งเลขที่ 8849
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอกุดบาก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสกลนคร
เรื่อง การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการ
อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

162 นายทองพัตร มีแสวง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8881
สานักงานเกษตรอาเภอคาตากล้า
จังหวัดสกลนคร

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ตาแหน่งเลขที่ 8881
สานักงานเกษตรอาเภอคาตากล้า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสกลนคร
เรื่อง แนวทางพัฒนาการเกษตรโดยใช้หลักการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

163 นางพิสวาท ไชยวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10193
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
ตาแหน่งเลขที่ 8923
จังหวัดหนองคาย ปี 2559
สานักงานเกษตรอาเภอภูพาน
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสกลนคร
เรื่อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

164 นายพิทักษ์ พิสุราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8872
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 8867
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านม่วง
ปีการผลิต 2561/62 อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ DOAE Farmbook Application สานักงานเกษตร
อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / สังกัด
ที่
ผูไดรับคัดเลือก
165 นางสุลีวรรณ ตั้นซู
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ตําแหนงเลขที่ 1544
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

ตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกเขารับการ
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา /
ประเมินผลงาน / สังกัด
2. ขอเสนอแนวความคิด /วิธีการเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกษตรอําเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เรื่อง การฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน
ตําแหนงเลขที่ 8976
ปงบประมาณ 2561
สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ
2. ขอเสนอแนวความคิด
จังหวัดสงขลา
เรื่อง การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนใหสามารถบริหารจัดการศัตรูพืช
ไดดวยตนเองอยางครบวงจรและยั่งยืน ของสํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

166 นายสุชาติ แสงทอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ตําแหนงเลขที่ 8942
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เกษตรอําเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เรื่อง การดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยดานพืช ป 2559/60
ตําแหนงเลขที่ 9073
จังหวัดสงขลา
สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร
2. ขอเสนอแนวความคิด
จังหวัดสงขลา
เรื่อง แนวทางสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

167 นางทิพยมาลี มังคละสวัสดิ์
เกษตรอําเภอ
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ)
ตําแหนงเลขที่ 9226
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

เกษตรอําเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตําแหนงเลขที่ 9200
สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ป 2561
สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ
2. ขอเสนอแนวความคิด
จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอําภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

168 นายเอนก ชื่นอารมณ
เกษตรอําเภอ
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ)
ตําแหนงเลขที่ 9313
สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

เกษตรอําเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) เรื่อง การประกวดเกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพทําสวน ระดับเขต ป พ.ศ.๒๕๖๑
ตําแหนงเลขที่ 9313
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุมแบน
2. ขอเสนอแนวความคิด
จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรภายใตเกษตรแปลงใหญ
ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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หมายเหตุ
ใหผูไดรับการคัดเลือกสงผลงาน
ฉบับสมบูรณ จํานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตําแหนงหัวหนากลุม ใหสงไปยัง
กองการเจาหนาที่
- ตําแหนงเกษตรอําเภอและตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสังกัด
สํานักงานเกษตรอําเภอ ใหสงไปยัง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไดรับ
การคัดเลือกไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
กรมสงเสริมการเกษตรจะไมรับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตําแหนงนั้น และจะดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลใหเขารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวตอไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

169 นางสาววรรณ เจริญสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6650
สานักงานเกษตรอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9295
เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ตาบลพุสวรรค์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจาปี 2561
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรสานักงานเกษตร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

170 นายสถิตย์ อายุรพรรณ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9345
สานักงานเกษตรอาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2561
ตาแหน่งเลขที่ 9363
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สานักงานเกษตรอาเภอวัฒนานคร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสานักงานเกษตรอาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

171 นางสาวนารถฤดี พันธ์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9509
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9537
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม่ ยุวเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562
สานักงานเกษตรอาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

172 นางทองอุไร เอี่ยมละออ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9550
สานักงานเกษตรอาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9527
เรื่อง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้
สานักงานเกษตรอาเภอบางระจัน
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน
จังหวัดสิงห์บุรี
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวรูปแบบแปลงใหญ่ อาเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
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หมำยเหตุ
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

173 นายปฏิวัติ วงศ์รัตนธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6864
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
174 นางพิกุล สุวนานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9663
สานักงานเกษตรอาเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
175 นายสุเทพ ประดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9681
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

176 นางสาวรุจิพรรณ ทองลิม่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1291
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
ตาแหน่งเลขที่ 9669
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสัชนาลัย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ส่งเสริมการจัดการส้มเขียวหวาน อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
ตาแหน่งเลขที่ 9658
เรื่อง การดาเนินงานขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
สานักงานเกษตรอาเภอกงไกรลาศ
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
จังหวัดสุโขทัย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
เรื่อง การดาเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ อาเภอกงไกรลาศ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
ตาแหน่งเลขที่ 9671
เรื่อง โครงการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พิจารณาประเมินผลงาน
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสัชนาลัย
ตาบลบ้านแก่ง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
จังหวัดสุโขทัย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
เรื่อง การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการด้วยกระบวนการส่งเสริมการเกษตร
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
แปลงใหญ่
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
ตาแหน่งเลขที่ 9759
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก พ.ศ. 2560
สานักงานเกษตรอาเภอสามชุก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร
(T&V System) อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

177 นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5609
สานักงานเกษตรอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 9811
อย่างยัง่ ยืน
สานักงานเกษตรอาเภอหนองหญ้าไซ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการฐานการเรียนรู้ของศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตรอาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

178 นางบารุงรัทย์ ขันทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9761
สานักงานเกษตรอาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9781
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอสามชุก
สานักงานเกษตรอาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอ

179 นายปราโมทย์ อนุศาสนนันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9806
สานักงานเกษตรอาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ตาบลห้วยขมิ้น
ตาแหน่งเลขที่ 9793
สานักงานเกษตรอาเภออู่ทอง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

180 นางปุญชรัสมิ์ ปลัง่ ดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9748
สานักงานเกษตรอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9805
เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
สานักงานเกษตรอาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
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หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

181 นายสิทธิพร รัตนภิรมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9837
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
ตาแหน่งเลขที่ 9855
อาชีพเสริม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนาสาร
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

182 นายอภัยพงศ์ คงหอม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 777
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมการจัดการพืชสวนในสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน ปี 2559
ตาแหน่งเลขที่ 9899
สานักงานเกษตรอาเภอพระแสง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)

183 นางสุนิภา คีรีนารถ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8949
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการขยายผลโครงการแก้จนเกษตกรสงขลา 4.0
ตาแหน่งเลขที่ 9918
สานักงานเกษตรอาเภอท่าชนะ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การจัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่
(Area Base) อาเภอท่าชนะ

184 นางมยุเรศ ทองสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9830

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การขับเคลือ่ นงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 9933
สินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคใต้ตอนบนปี 2561
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หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

185 นายประกอบ คงเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2920
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง รายงานผลการขับเคลือ่ นการดาเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ามัน
ตาแหน่งเลขที่ 9947
พันธุ์ดที ดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสระ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2557-2559) เขตภาคใต้ตอนบน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ของอาเภอเวียงสระ

186 นางกันยากร เพชรรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1560
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริม
ตาแหน่งเลขที่ 9960
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรอาเภอเคียนซา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยัง่ ยืนในรูปแบบแปลงใหญ่
ของอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

187 นางบุษรา ชุมแก้ว
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9955
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะพร้าว)
ตาแหน่งเลขที่ 9984
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรอาเภอวิภาวดี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

188 นางสาวสมัย สังข์ทองงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9876
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูกสมุนไพร ภายใต้นโยบายการพัฒนา
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หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
ตาแหน่งเลขที่ 9831
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

189 นายวีระศักดิ์ ฤทธิรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9846
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
190 นายแปลก บ่อคา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9829
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
191 นายอภัย เคนาอุประ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10226
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
192 นายสมพร วงค์ชัยยา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10272

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) พ.ศ.2561
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9901
เรื่อง โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่
สานักงานเกษตรอาเภอพระแสง
โดยการมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ
และใบ อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
เรื่อง การดาเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) การเกษตร ภายใน วันที่ 8
ตาแหน่งเลขที่ 9922
สานักงานเกษตรอาเภอท่าชนะ
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
เรื่อง บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
ของอาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
ตาแหน่งเลขที่ 10241
เรื่อง โครงการการบริหารจัดการน้าแบบยัง่ ยืน (หินโงมโมเดล)
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
สานักงานเกษตรอาเภอโพนพิสัย
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป
จังหวัดหนองคาย
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน อาเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 10269
เรื่อง โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอท่าบ่อ
ตาบลหนองนาง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
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ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
สานักงานเกษตรอาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
จังหวัดหนองคาย

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตข้าว อาเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

193 นางสาวศุภลักษณ์ มูลตรีศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10354
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน ปี 2562
ตาแหน่งเลขที่ 10393
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสัง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูใ้ ช้น้าบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
อาเภอโนนสัง ให้ผลิตพืชผักปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
เพื่อความมั่นใจของผูบ้ ริโภค

194 นายชัยรัตน์ ยอดทัพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10390
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของจังหวัดหนองบัวลาภู
ตาแหน่งเลขที่ 10418
สานักงานเกษตรอาเภอสุวรรณคูหา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช ในเขตพื้นที่ อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

195 นางปุณยวีย์ หินคล้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10199
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองคายภายใต้
ตาแหน่งเลขที่ 10428
การบูรณาการหน่วยงานภาคี ปีงบประมาณ 2561
สานักงานเกษตรอาเภอนาวัง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง การใช้หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

196 นายวสันต์ มั่นทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 10364
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
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ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
ตาแหน่งเลขที่ 10379
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

197 นายทองอินทร์ กินรียศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10391
สานักงานเกษตรอาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 10384
เรื่อง การจัดเก็บและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ตาบลอุทัยสวรรค์
สานักงานเกษตรอาเภอนากลาง
และตาบลดงสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้
ในอาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

198 นางสาวโชตนา ลิม่ สอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10483
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 10499
จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (เครือข่าย) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

199 นายสายัน ปกป้อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10496
สานักงานเกษตรอาเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 10478
เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตาบลสีบัวทอง
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ปี 2560
จังหวัดอ่างทอง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

200 นายสมบัติ อินทมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10520
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2561
ตาแหน่งเลขที่ 10528
กลุม่ อารักขาพืช
2. ข้อเสนอแนวความคิด
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ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดอุดรธานี

201 นางศรีพรรณ บูระพา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10717
สานักงานเกษตรอาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จังหวัดอุดรธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 10568
อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านผือ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอุดรธานี
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการปฏิบัตงิ าน ของสานักงานเกษตร
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

202 นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10589
สานักงานเกษตรอาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 10586
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงมหาชนกของกลุม่ แปลงใหญ่มะม่วง
สานักงานเกษตรอาเภอกุมภวาปี
ตาบลท่าลี่ สูม่ าตรฐานการส่งออก
จังหวัดอุดรธานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

203 นางจงกล เพ็งวัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10733
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2560
ตาแหน่งเลขที่ 10762
สานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะขามหวานในแปลงใหญ่ อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์

204 นางสาวหัทยา พรมโต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1433

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมการผลิตขยายและการใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง
ตาแหน่งเลขที่ 10768
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561
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ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ผู้ได้รับคัดเลือก
ประเมินผลงำน / สังกัด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สานักงานเกษตรอาเภอลับแล
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

205 นางวรรณะ นิลกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10838
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การดาเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยอุทกภัย
ตาแหน่งเลขที่ 10849
จังหวัดอุทัยธานี ปี 2559
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุทัยธานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี GAP (Good Agricultural Practice) ในพื้นที่
อาเภอเมืองอุทัยธานี

206 นางสาวสุภัทตา สินไชย์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 11146
สานักงานเกษตรอาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง ผลการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนอาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ตาแหน่งเลขที่ 11146
ปี 2561
สานักงานเกษตรอาเภอบุณฑริก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์อาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
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หมำยเหตุ

ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ ให้ส่งไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
- ตาแหน่งเกษตรอาเภอและตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ส่งไปยัง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร ภายใน วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ
พิจารณาประเมินผลงาน
ในตาแหน่งนั้น และจะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงานอีกครั้งในคราวต่อไป

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

หมำยเหตุ

พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ จำนวน 11 รำย
1 นายสมพงษ์ ด้วงสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5064
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
ตาแหน่งเลขที่ 5110
อาเภอเมืองนราธิวาส
สานักงานเกษตรอาเภอสุไหงโก-ลก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดนราธิวาส
เรื่อง การพัฒนาการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

2 นางโรซานา สือนิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5084
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนรำธิวำส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5105
เรื่อง การดาเนินงานโครงการด้านส่งเสริมกลุม่ แม่บ้านเกษตกรบ้านทอนอามาน
สานักงานเกษตรอาเภอรือเสาะ
กลุม่ แม่บ้านเกษตกรดีเด่นลาดับที่ 2 ระดับประเทศ ปี 2559
จังหวัดนราธิวาส
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเกษตรกร

3 นายอิบรอฮิม เจ๊ะเละ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5784
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
ตาแหน่งเลขที่ 5821
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 จังหวัดปัตตานี
สานักงานเกษตรอาเภอหนองจิก
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดปัตตานี
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4 นางสาวพรเพ็ญ สุวัฒนกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2561 จังหวัดปัตตานี
53/56

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกใน
ตาแหน่งพื้นที่ชายแดนใต้
ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการ
คัดเลือกตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
ตาแหน่งเลขที่ 5786
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงำนเกษตรจังหวัดปัตตำนี

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
ตาแหน่งเลขที่ 5865
สานักงานเกษตรอาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การขยายผลโครงการส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer
สูศ่ นู ย์แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ระดับอาเภอ อาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี

5 นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5886
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตำนี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5849
เรื่อง การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
สานักงานเกษตรอาเภอยะรัง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดปัตตานี
เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี

6 นางสาวปาตีเมาะ คาเร็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5859
สานักงานเกษตรอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตำนี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 5857
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตาบลตอหลัง อาเภอยะหริ่ง
สานักงานเกษตรอาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ปี 2560
จังหวัดปัตตานี
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมให้ศนู ย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.)และเครือข่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การจัดทาแผนและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
ตาแหน่งเลขที่ 7361
ปี 2560
สานักงานเกษตรอาเภอเบตง
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดยะลา
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

7 นายอารีฟ มหัศนียนนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7325
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดยะลำ

8 นางสาวปุณญิสา เซ่งซิว้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7355

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 7317
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านนิบง อาเภอกาบัง
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
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หมำยเหตุ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกใน
ตาแหน่งพื้นที่ชายแดนใต้
ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการ
คัดเลือกตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก
สานักงานเกษตรอาเภอกาบัง
จังหวัดยะลำ

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด
จังหวัดยะลา

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

9 นายถวิน ตันสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8968
สานักงานเกษตรอาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
10 นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9135
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. ผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 9059
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในสวนยางพารา
สานักงานเกษตรอาเภอเทพา
2. ข้อเสนอแนวความคิด
จังหวัดสงขลา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

11 นายสุริยัน จันทศรี
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9100
สานักงานเกษตรอาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลำ

เกษตรอาเภอ
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บารุงดิน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ตาแหน่งเลขที่ 9174
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ตาบลท่าช้าง
สานักงานเกษตรอาเภอมะนัง
อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา ปี 2560
จังหวัดสตูล
2. ข้อเสนอแนวความคิด
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา

หัวหน้ากลุม่
1. ผลงาน
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) เรื่อง การประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ตาแหน่งเลขที่ 9125
จังหวัดสตูล ปี 2559
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. ข้อเสนอแนวความคิด
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เรื่อง การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เพื่อขับเคลือ่ นงาน
ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสตูล
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ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกใน
ตาแหน่งพื้นที่ชายแดนใต้
ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการ
คัดเลือกตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำร
ประเมินผลงำน / สังกัด

1. ผลงำนที่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ /
2. ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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หมำยเหตุ

