








ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
1 นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการ The 3 rd Asia 4-H Network Conferance ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 939 2. การพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer สู้เครือข่ายเกษตรกร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 952 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร แบบครบวงจร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
2 นายสรรพสิทธ์ิ  สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การติดตามนิเทศงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับเขต ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 11268 ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 11268 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดโรงงานภาคตะวันออก เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3  โดยใช้แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง และพัฒนาการเกษตร
จังหวัดระยอง 3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 
3 นายประเสริฐ  อินเกตุสมบูรณ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดท าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 11292 ห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปี 2561 ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ต าแหน่งเลขท่ี 2280 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมการผลิตยางพาราของภาคเหนือตอนบนตามแนว ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกคร้ัง
ในคราวต่อไป

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(ตำมประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี           กรกฎำคม 2563)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

4 นางสาววัฒนา  คุ้มครอง เกษตรอ าเภอ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทัพหลวง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4057 ต าแหน่งเลขท่ี 1836 2. การเพ่ืมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรโยค (Training and Visitting System) อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
5 นายค ารณ แผนสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย อ าเภอบ่อพลอย ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1845 จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 1849 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดกาญจนบุรี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
6 นางสุกัญญา  เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นเกษตรกร สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1876 รุ่นใหม่ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 1889 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าม่วง 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ อ าเภอท่าม่วง ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

7 นางปราณี ครองยุทธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 1901 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 1921 ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมทวน 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอพนมทวน ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี สู่ Smart Group การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

8 นางประสาร  จันทะดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาแก้มลิง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2059 หนองเลิงเปือย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอร่องค า ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2062 ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี2561 จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
9 นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2334 อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 2342 ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแพ 2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
10 นายพิพัฒน์  บุญนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลทุ่งโป่ง สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2345 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 2425 ส านักงานเกษตรอ าเภอกระนวน 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานของ อ าเภอกระนวน ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดขอนแก่น ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

11 นายพนมศักด์ิ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดู ต าบลโพนเพ็ก การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2357 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 2362 ส านักงานเกษตรอ าเภอมัญจาคีรี 2. การพัฒนาการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๓ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดขอนแก่น ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

12 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2470 อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2520 ส านักงานเกษตรอ าเภอพล 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดขอนแก่น 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
13 นางอมรรัตน์  กุลเลียบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต าบลโคกสูง ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2483 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๒ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 2419 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลส าเร็จในอ าเภอบ้านไผ่ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
14 นางสาวธัญญลักษณ์   พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2510 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 2299 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองสองห้อง 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหนองสองห้อง ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

15 นายสิทธิศักด์ิ  สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2580 ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 2580 ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอขลุง ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดจันทบุรี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

16 นายสายันต์  กมลคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2737 ประจ าปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2666 ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม 2. แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
17 นายสมศักด์ิ ฉ่ าช่ืนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2753 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชุมชนท่ี ๔ ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 2754 ส านักงานเกษตรอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
18 นางสาวน้ าฝน พวงนางแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดชลบุรี ปี 2562 สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2834 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 2870 ส านักงานเกษตรอ าเภอพานทอง ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

19 นางสาววิษากรานต์ ตุ่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 2934 อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 7138 ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา 2. แนวทางการพัฒนาผักให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตร ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดชัยนาท ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

20 นางวรัญญา  แพ่งแสง หัวหน้ากลุ่ม 1. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดชุมพร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 3157 ต าแหน่งเลขท่ี 3150 2. การพัฒนาศักยภาพและการเช่ือมโยงเครือข่าย Young Smart Famer จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดชุมพร จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
21 นายไพฑูรย์ สินเสวตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3201 (ศพก.)  อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 3202 ส านักงานเกษตรอ าเภอปะทิว 2. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดชุมพร และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
22 นายเกรียงศักด์ิ มหาวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3320 ในนาแปลงใหญ่อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 3403 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่จัน 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดเชียงราย ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

23 นายทวีศักด์ิ  ไหวคิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลบ้านโป่ง การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3385 อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 7689 ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ข้าวอินทรีย์) อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดเชียงราย ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

24 นางสาวชุติมา  อธิคมธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3411 จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 3323 ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย 2. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดเชียงราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
25 นางสาวสุกัญญา   มนูแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3541 วิสาหกิจชุมชน ของอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ต าแหน่งเลขท่ี 3638 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แจ่ม 2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่ม เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)

ส านักงานเกษตรอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นระบบ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม

จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
26 นายอ านาจ เซ่งเซ่ียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3765 จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 3709 ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียน 2. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดตรัง ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

27 นางฉลวย เวียนค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอวังวิเศษ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 3794 จังหวัดตรัง ปี 2563 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 3796 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ 2. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง แบบแปลงใหญ่ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดตรัง ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

28 นายบุญมี แก้วสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) สมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียนจังหวัดยโสธร ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2697 ต าแหน่งเลขท่ี 3998 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดนครนายก จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดยโสธร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
29 นายกมล  อ่ิมเอิบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนบ้านคลอง 30  เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4004 ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ต าแหน่งเลขท่ี 4009 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา 2. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ อ าเภอบ้านนา  และพัฒนาการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก 3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
จังหวัดนครนายก สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
30 นางสาวล าดวน  สระทองอินทร์ เกษตรอ าเภอ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดนครปฐม ปี 2561 ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพ้ืนท่ี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ต าแหน่งเลขท่ี 4083 ต าแหน่งเลขท่ี 4042 ชุมชนเมือง ของอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

31 นางสาวกวิตา ศรีวรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4210 หลังฤดูท านา อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4129 ส านักงานเกษตรอ าเภอปลาปาก 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดนครพนม สินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เครือข่าย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
32 นางสาวนิภาพร  ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  อ าเภอเรณูนคร  ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4219 จังหวัดนครพนม ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 4219 ส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร

2. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)

ส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครพนม และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
33 นายจ านงค์  ทวนขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่งมันส าปะหลังพ้ืนท่ีอ าเภอสูงเนิน สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4348 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 4579 ส านักงานเกษตรอ าเภอครบุรี 2. การจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ อ าเภอครบุรี  ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

34 นายภาพ ทรงงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  อ าเภอแก้งสนามนาง  การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4459 จังหวัดนครราชสีมา  ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 4515 ส านักงานเกษตรอ าเภอบัวใหญ่ 2. การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดนครราชสีมา ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

35 นายณัฐพัชร์  ศรีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4468 ในต าบลหนองมะนาว  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4468 ส านักงานเกษตรอ าเภอคง 2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และได้มาตรฐานข้าวหอมมะลิ ต าบลหนองมะนาว  จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
36 นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4494 (ศพก.) อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 4520 ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอประทาย เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
37 นางสาวนงเยาว์  เจือจันทึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4531 อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 4531 ส านักงานเกษตรอ าเภอสีค้ิว 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

38 นางพิศมัย  มีพฤกษ์ เกษตรอ าเภอ 1. ผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอเชียรใหญ่ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 4726 ต าแหน่งเลขท่ี 4721 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ ต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรรมราช ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

39 นางสาวธิติรัตน์  บุญเต็ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4648 เกษตรกรรมย่ังยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4614 ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ปลูกผลไม้ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
40 นางสาววรางค์รัตน์  คงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรอ าเภอทุ่งสง ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4753 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 4742 ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 2. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเพ่ือขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
41 นางศิริเพ็ญ  คชภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลืตสินค้าเกษตร สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4761 ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ (เงาะ) ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 4763 ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอชะอวดสู่กลุ่มต้นแบบ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดนครศรีธรรมราช (smart Group) อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

42 นางนันทิยา   วาสุกรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอโกรกพระ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4889 จังหวัดนครสวรรค์ ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 4882 ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดยาว 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอลาดยาว ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอโกรกพระ   จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดนครสวรรค์ ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

43 นายอนุชา ใจวงค์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4944 (ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบ ารุงดิน) ต าบลดอนคา ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4944 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเกษตรกร จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
44 นางปรีดารัตน์  จันทรบูรณ์ เกษตรอ าเภอ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 5212 ต าแหน่งเลขท่ี 5216 2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (มะขาม) เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองน่าน ส านักงานเกษตรอ าเภอนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
45 นายเสน่ห์  แอฤทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5199 สินค้าเกษตรอ าเภอท่าวังผาปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 5262 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองน่าน 2. แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดน่าน ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

46 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การปรับปรุงทะเบียนและข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/63 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5255 ต าบลจอมพระ  อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 5256 ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวังผา 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและพัฒนาการผลิตพริกใหญ่  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ต าบลจอมพระ  อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดน่าน ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

47 นายสมคิด   หม่ืนภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10284 จังหวัดบึงกาฬ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 10194 ส านักงานเกษตรอ าเภอโซ่พิสัย 2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรโดยใช้หลักการศูนย์เรียนรู้ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดบึงกาฬ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอโซ่พิสัย จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
48 นางวิลัย นันทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ยางพาราอ าเภอเซกา ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10294 จังหวัดบึงกาฬ  ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 10258 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรเจริญ 2. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ยางพารา อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดบึงกาฬ และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
49 นางปรียาภรณ์  พรหมบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต าบลสะเดา สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5425 อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561/62 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 5515 ส านักงานเกษตรอ าเภอสตึก 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนภารกิจงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับพ้ืนท่ี อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

50 นายถนอมศักด์ิ  พันคูณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ต าบลป่าชันและต าบลโคกขม้ิน การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5475 อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 5493 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหงส์ 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

51 นางวีณา  อดีตรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต าบลหนองปล่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5511 อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 5511 ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอช านิ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดบุรีรัมย์ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
52 นางฐิติรัตน์   แปลงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกหญ้าคา ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5530 ต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 5530 ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 2. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
53 นางสาคร สุขจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสามร้อยยอด สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5665 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 5700 ส านักงานเกษตรอ าเภอกุยบุรี 2. การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในโรงเรียนต ารวจ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระเวนชายแดนบ้านย่านซ่ือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

54 นางอังคณา หงษ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่ความย่ังยืน การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5683 2. พัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 5677 ส านักงานเกษตรอ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

55 นายมานพ สุภาพ่ึง เกษตรอ าเภอ 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) การผลิตข้าว ปี 2561 - 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 5943 ต าแหน่งเลขท่ี 5941 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
56 นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอบางปะหัน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5956 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 5923 ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
57 นายสุทธิวิทย์  ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาฟาร์มชุมชนเพ่ือเสริมสร้างรายได้ของเกษตรกรรายย่อย สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6042 ชุมชนต าบลสะลวงและต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 3555 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา 2. การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม จังหวัดพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

58 นางสาวชวนคนึง  วรัจฉรียกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอเกาะยาว การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6202 จังหวัดพังงา ปี 2561 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 6184 ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 2. การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดพังงา Smart Group ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63



- 16 -

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

59 นางสิรินณา  ย่องซ้ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6273 2. การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 6254 ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพยูน จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดพัทลุง 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
60 นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6281 เพ่ือประกอบอาชีพเสริม อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 6258 ส านักงานเกษตรอ าเภอกงหรา 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สินค้าเกษตรอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดพัทลุง และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
61 นางสาวพัชรี อินลอย เกษตรอ าเภอ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ) สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2560 กิจกรรม ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8090 ต าแหน่งเลขท่ี 6394 นาแปลงใหญ่ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกจริญ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร ให้เป็น Smart Product     ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

62 นายธนวัตร  ค้ าชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ภายใต้โครงการ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6362 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 6450 ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดพิจิตร 2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและการเพ่ิมช่องทางการตลาด การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สินค้าเกษตร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

63 นางสาวณฐกานต์ ม่ันแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลท่าเย่ียม ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6386 อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 6420 ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวรูปแบบแปลงใหญ่ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดพิจิตร 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
64 นายแม๊กอาเธอร์  มหาธร เกษตรอ าเภอ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 6462 ต าแหน่งเลขท่ี 6484 2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก   ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
65 นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเช้ือ เกษตรอ าเภอ

1. การส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 11018 ต าแหน่งเลขท่ี 6551 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่การเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนมดแดง ส านักงานเกษตรอ าเภอชาติตระการ เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

66 นางสาวนิตยา ต้ังศุภธวัช เกษตรอ าเภอ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 6640 ต าแหน่งเลขท่ี 6646 2. แนวทางการขยายองค์ความรู้ของโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหญ้าปล้อง ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งกระจาน สู่ชุมชน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63



- 18 -

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

67 นางพรเพ็ญ  จีนย่ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านถ้าน้ าบัง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6721 หมู่ท่ี 8 ต าบลนายม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 6666 ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอหล่มสัก จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
68 นายสนิท ศิริรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอหนองไผ่ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6739 จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 6739 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่ 2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
69 นางจรรฏา  ดีปาละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6870 อ าเภอเมืองแพร่ ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 6835 ส านักงานเกษตรอ าเภอลอง 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และลดต้นทุนการผลิตข้าว อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดแพร่ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

70 นายณรงค์  ทาขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอเมืองแพร่ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 6895 จังหวัดแพร่ ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 6851 ส านักงานเกษตรอ าเภอสอง 2. การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอสอง ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทฺธิภาพการผลิต การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดแพร่ สินค้าเกษตร ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

71 นางปิยะนุช  กล่ินคล้าย เกษตรอ าเภอ 1. การส่งเสริมการปลูกพุทรานมสดในรูปแบบระบบส่งเสริมเกษตร ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) แบบแปลงใหญ่ อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2070 ต าแหน่งเลขท่ี 7086 2. การพัฒนาการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอค าม่วง  ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดมหาสารคาม 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
72 นางสุศฤงคาร  แก้วทาสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7016 สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 7022 ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ 2. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
73 นางสาวสุมิตตา บุญผิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7044 ปี 2561/62 อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 7044 ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรวิชัย 2. การพัฒนาศักยภาพงานด้านอารักขาพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การเกษตรและเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดมหาสารคาม ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

74 นางทองลา  เรือนจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านหนองเรือ การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7076 หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 7079 ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี๒๕๖๑ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2. แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดมหาสารคาม (ศพก.) อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

75 นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่ม 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 7202 ต าแหน่งเลขท่ี 7178 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
76 นางสาวแสงดาว สมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7273 จังหวัดปัตตานี ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 5837 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สะเรียง 2. การส่งเสริมการเพ่ิมธาตุโพแตสเซียมในนาข้าว โดยใช้กลไก เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะนาเระ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดปัตตานี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
77 นายสมศักด์ิ บัวหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน หมู่ 5 สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7542 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 7551 ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมรายได้อย่างย่ังยืน ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

78 นายบุญเก้ือ  ก้ัววิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/2563 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7554 ต าบลดอกล้ า อ าเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 7555 ส านักงานเกษตรอ าเภอปทุมรัตต์ 2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอปทุมรัตต์  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

79 นางสาวณะที นาห้วยล้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7576 ปี 2562/2563 ต าบลนาอุดม และต าบลแวง อ าเภอโพนทอง ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 7583 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอโพนทอง จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
80 นางสาวนพเกล้า  ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7736 ประจ าปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 3156 ส านักงานเกษตรอ าเภอกระบุรี 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอกระบุรี เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดระนอง ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
81 นางเรณู ธรรมเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. รายงานผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7789 สินค้าเกษตร อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 7782 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านค่าย 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อ าเภอบ้านค่าย ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดระยอง ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

82 นางไพจิตร์  วิสารทการณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอจอมบึง ปี 2562 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7929 2. การเพ่ิมศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอปากท่อ ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 7923 ส านักงานเกษตรอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดราชบุรี การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

83 นายพุธ จันมะโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการแปลงใหญ่มะพร้าวน าหอมต าบลบ้านไร่ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7914 อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 7924 ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดราชบุรี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
84 นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ต าบลช่องสาริกา ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7994 (แปลงใหญ่ประชารัฐ) อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 7979 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอเมืองลพบุรี เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
85 นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสนามแจง อ าเภอบ้านหม่ี สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8015 จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8015 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหม่ี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภับพิบัติ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดลพบุรี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

86 นายส าเริง  อุบลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันส าปะหลัง การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8025 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 8033 ส านักงานเกษตรอ าเภอชัยบาดาล 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอชัยบาดาล ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดลพบุรี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

87 นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านเมาะหลวง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8213 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 8258 ส านักงานเกษตรอ าเภองาว 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดล าปาง 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
88 นางสาวประไพศรี  บุรีค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8229 (โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 8172 ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง   เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดล าปาง ในอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
89 นางไข่แก้ว วิบุญมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานปรับปรุงและข้ึนทะเบียนเกษตรกร ในต าบลสบปราบ สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8241 อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปี 2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8225 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ 2. แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน Zoning การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นมันส าปะหลัง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดล าปาง ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

90 นางวิไลพร โพธิพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8350 ต าบลบ้านแป้น และต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 8311 ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอป่าซาง ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดล าพูน ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63



- 24 -

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

91 นายไพฑูรย์ ขันทะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8493 (แปลงใหญ่ยางพารา) ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 8497 ส านักงานเกษตรอ าเภอผาขาว ปี 2561/2562 จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอผาขาว จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดเลย จังหวัดเลย 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
92 นางปาริชาติ พุทธรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8632 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจ๊ียบแดงบ้านหนองคู ต าบลก้านเหลือง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 8632 ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดศรีสะเกษ แปลงใหญ่ข้าว สู่วิสาหกิจชุมชน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
93 นายสมศักด์ิ  ใจบุญ เกษตรอ าเภอ 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ปี 2561/62 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8922 ต าแหน่งเลขท่ี 8881 2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนนาแก้ว  ส านักงานเกษตรอ าเภอค าตากล้า ของสถาบันกลุ่มเกษตรกร อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

94 นายปิติพงษ์ พิมพ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8790 อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 8794 ส านักงานเกษตรอ าเภออากาศอ านวย 2. การใช้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกร อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดสกลนคร ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63



- 25 -

ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

95 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8801 ต าบลพอกน้อย อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 8801 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดสกลนคร 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
96 นายนราศักด์ิ  ชุมแก้ว เกษตรอ าเภอ 1. โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชด าริ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 5791 ต าแหน่งเลขท่ี 9046 ปี 2561 เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรอ าเภอสทิงพระ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมมะม่วงเบา ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา พืชอัตลักษณ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
97 นางธนสิตา  ช้างนรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในกลุ่มส่งเสริมอาชีพต าบลคลองทราย สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 8979 อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปี 2561 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 8998 ส านักงานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อ าเภอหาดใหญ่ ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จังหวัดสงชลา ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดสงขลา ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

98 นางอรวรรณ  สิทธิสังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอสิงหนคร การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9076 จังหวัดสงขลาปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 9085 ส านักงานเกษตรอ าเภอสิงหนคร 2. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดสงขลา ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

99 นางสาวมนัสนันท์ แก้วเนตรธนวัชร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานส่งเสริมการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในแปลงใหญ่ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9342 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 2571 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว การตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพช้ันดีจังหวัดจันทบุรี  จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดสระแก้ว ปี 2562 จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 2. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนของเกษตรแปลงใหญ่ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขับเคล่ือนโดยศูนย์จัดการ ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ดินปุ๋ยชุมชน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
100 นางสุจรรยา  ลายศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภออรัญประเทศ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9365 จังหวัดสระแก้ว ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
ต าแหน่งเลขท่ี 9377 ส านักงานเกษตรอ าเภอวัฒนานคร 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอวัฒนานคร และพัฒนาการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
จังหวัดสระแก้ว สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
101 นางสวนิตย์  พรหมโชติ เกษตรอ าเภอ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอวังม่วง ปี 2562 ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ต าแหน่งเลขท่ี 9484 ต าแหน่งเลขท่ี 9408 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังม่วง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี องค์กรเกษตรกร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ในคราวต่อไป  
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

102 นายพิษณุ  นิตย์ใหม่ เกษตรอ าเภอ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ของจังหวัดสระบุรี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 9445 ต าแหน่งเลขท่ี 9449 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรอ าเภอเสาไห้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
103 นางนงคราญ   เชาวนเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9416 (เผือกหอม) ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 9416 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ 2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เผือกหอม) เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสระบุรี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
104 นางสาวอุษา  จุลวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร อ าเภอหนองแซง สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9466 จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๒ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 9437 ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดสระบุรี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

105 นายทินกร  ม่ันคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9635 อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 9653 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีส าโรง 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งเสล่ียม  จังหวัดสุโขทัย การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดสุโขทัย ในคราวต่อไป  
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

106 นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี เกษตรอ าเภอ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 9751 ต าแหน่งเลขท่ี 9770 2. การส่งเสริมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอศรีประจันต์ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช  ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
107 นายสมเกียรติ อินทร์กลัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงานโครงการปรับเปล่ียนการปลูกข้าวไปปลูกพืช ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9743 ท่ีหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 2937 ส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดชัยนาท เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1. การใช้กลไกศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดชัยนาท สินค้าเกษตรขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในอ าเภอเดิมบางนางบวช และพัฒนาการเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี 3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 
108 นางสาวพรรณี  ศรีสวัสด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกยาวร่วมใจ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9761 ต าบลหนองโพธ์ิ อ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ต าแหน่งเลขท่ี 9814 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก 2. แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

109 นางสาวกาญจนา สงวนงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS อ าเภอบ้านนาสาร ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9858 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 - 2563 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ต าแหน่งเลขท่ี 9858 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร 2. การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคราวต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

110 นายเจตนิพิฐ ปานเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กล้วยหอม ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9888 อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 9888 ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีรัฐนิคม 2. การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ ามันคุณภาพอ าเภอคีรีรัฐนิคม จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
111 นายสุรเดช ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ทุเรียน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9910 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 9849 ส านักงานเกษตรอ าเภอพุนพิน 2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ( GAP ) เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
112 นายวิเชียร  บุญแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ในการจัดการโรคไหม้ข้าว สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10063 อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 10063 ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท 2. การส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูข้าว ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดสุรินทร์ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

113 นายสมพงษ์ มีสิทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10115 (ศพก.) อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 10048 ส านักงานเกษตรอ าเภอศีขรภูมิ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดสุรินทร์  ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

114 นายยุทธนา เรืองรอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10993 กิจกรรมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 10993 ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบเชิง เพ่ือความย่ังยืน จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 2. การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของอ าเภอกาบเชิง จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
115 นางพัชรา พิลาฤทธ์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. รายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2561/2562 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10212 ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 10212 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดหนองคาย และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
116 นางสาวจันทนา  มนตรีวิวัฒน์ เกษตรอ าเภอ 1. การข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ต าบลสามพวง สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 9611 ต าแหน่งเลขท่ี 10762 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีมาศ ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

117 นายสุรพล อนุศาสนนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10557 ในปีการผลิต 2562/63 อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 10561 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านดุง 2. การส่งเสริมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป DOAE FARMBBOK Application ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประเมินผลงานอีกคร้ัง

จังหวัดอุดรธานี ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

118 นางผไทมาศ วิรุฬปักษี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านค้อ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10570 และต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 10570 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านผือ 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดอุดรธานี จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดอุดรธานี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
119 นางหนูพิศ มูลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหนูม่น ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10599 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 10550 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหาน 2. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร (Zoning) เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อ้อยโรงงาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดอุดรธานี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
120 นายด ารงศักด์ิ  ทรงอาจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10670 ต าบลสร้างก่อ ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 10655 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังสามหมอ ประจ าปี 2562/63 ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอวังสามหมอ  ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

121 นางสาวสุณีย์   พุ่มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 25562/63 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10771 ต าบลบ้านด่านและต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 9576 ส านักงานเกษตรอ าเภอลับแล 2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอลับแล ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ในคราวต่อไป  

    บัญชีประกาศผลการคัดเลือก ก.ค. 63
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

122 นางนันทิยา   วาสุกรี เกษตรอ าเภอ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอโกรกพระ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 4882 ต าแหน่งเลขท่ี 10849 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอโกรกพระ   ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
123 นางสาวนพคุณ  นิยมคุณ เกษตรอ าเภอ 1. การด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความเข้มแข็งและยังยืน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 10958 ต าแหน่งเลขท่ี 11146 จังหวัดอุบลราชธานี  ปี ๒๕๖๒ เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอโขงเจียม ส านักงานเกษตรอ าเภอบุณฑริก 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง อ าเภอบุญฑริก ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 
124 นายสุนันท์  แก้วราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System :  ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10946 T&V System) ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ต าแหน่งเลขท่ี 10946 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒ ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

จังหวัดอุบลราชธานี การผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

125 นายปรีดา    ทัพเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลกลาง ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10992 อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี ๒๕๖๒ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

ต าแหน่งเลขท่ี 10981 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเมืองใหม่ 2. แนวทางการพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ในคราวต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานี
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

126 นางกุลณี ปฏิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอเข่ืองใน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 11001 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562/63 ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด (ผลงาน
ต าแหน่งเลขท่ี 11010 ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวค่ัวอบสมุนไพรบ้านวังอ้อ จ านวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ต าบลหัวดอน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 6 เล่ม) ดังน้ี
จังหวัดอุบลราชธานี 1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
127 นายประมัย เทพมุสิก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 11020 ต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งเลขท่ี 11003 ส านักงานเกษตรอ าเภอม่วงสามสิบ 2. การบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผน เกษตรอ าเภอ/เกษตรต าบล (นวส.ชพ)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาเกษตรระดับต าบล เพ่ือขับเคล่ือนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งผลงานไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบแปลงใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร

3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
128 นายสร้อย ปฏิโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) อ าเภอเข่ืองใน สังกัดภายใต้กลุ่ม/ต าแหน่ง Zoning 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 11044 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าท่ี 
ต าแหน่งเลขท่ี 11005 ส านักงานเกษตรอ าเภอตระการพืชผล 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอตระการพืชผล ภำยในวันท่ี 28 กันยำยน 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังน้ี หากผู้ได้รับการคัดเลือก

จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม

129 นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอ าเภอ 1. การจัดท าแผนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กาพัฒนาพ้ืนท่ี การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) จังหวัดอ านาจเจริญ ผลงานในต าแหน่งน้ันและจะ

ต าแหน่งเลขท่ี 11164 ต าแหน่งเลขท่ี 11173 2. การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด าเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ การประเมินผลงานอีกคร้ัง

ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ให้เป็นกลไกในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ในคราวต่อไป  
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

ต ำแหน่งพ้ืนท่ีชำยแดนใต้

1 นายหมัดซากี  บินยูโซ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การบริหารจัดการผลไม้จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5119 2. แนวทางการพัฒนางานไม้ผลตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ต าแหน่งเลขท่ี 5072 ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงปาดี แบบแปลงใหญ่ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ข้ันตอนและวิธีด าเนินการคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลงวันท่ี 24

สิงหาคม 2552
2 นายสุไหมิง บือราเฮง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน อ าเภอบาเจาะ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5141 จังหวัดนราธิวาส ปี 2562

ต าแหน่งเลขท่ี 5087 ส านักงานเกษตรอ าเภอย่ีงอ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส

3 นางนพวรรณ  แก้วมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ขับเคล่ือนโครงการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5807 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้  อ าเภอเมืองปัตตานี

ต าแหน่งเลขท่ี 5799 ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ปี 2562

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2. กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

จังหวัดปัตตานี 3. ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด
ท่ี ผู้ได้รับคัดเลือก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด หมำยเหตุ

4 นายสุรวุฒิ เสาร์พูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนางานกลุ่มยุวเกษตรกรอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 5823 ปี 2560 ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ต าแหน่งเลขท่ี 5786 ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองจิก 2. การพัฒนางานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ข้ันตอนและวิธีด าเนินการคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปัตตานี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ท่ี กษ 1002/ว 1025 ลงวันท่ี 24

สิงหาคม 2552
5 นายซุฟเฟียน สะอะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในการส่งเสริมการผลิตข้าว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 7341 ให้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

ต าแหน่งเลขท่ี 7316 ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการยกระดับอาชีพ

กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดยะลา การเกษตร โดยใช้การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา (farmer field school)  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

6 นายพงศ์พิทย์ พืชมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 9026 ปีการผลิต 2562/63 ต าบลคูและต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ต าแหน่งเลขท่ี 8966 ส านักงานเกษตรอ าเภอสะบ้าย้อย เพ่ือเข้าร่วมโครงการตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ

ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2. แนวทางการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงไทยแบบแปลงใหญ่ 

จังหวัดสงขลา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
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