บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
(ตำมประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2563)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
1 นายรุ่งศิริ ประสงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 285
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง
ทางไซเบอร์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
ผู้อานวยการกลุ่ม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 276
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2

นางสาวสุทธิลักษณ์ ชนะสุข
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 864
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อานวยการกลุ่ม
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 888
กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3

นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 910
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 893
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้วยระบบมาตรฐาน
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
(Enterprise Service Bus: ESB)
2. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ค (Framework)

หมำยเหตุ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
1. การประเมินผลการตรวจราชการโครงการระบบ
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
2. แนวทางการยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาการเกษตร
จัดการกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องให้มีสมรรถนะสูง
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบ
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
สื่อวีดิทัศน์ให้กับเกษตรกร
2. การพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรโดยใช้สื่อสังคม (social media) ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

-2ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
4 นางธัญญา บุญมา
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1070
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืขและจัดการดินปุ๋ย)

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1038
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
ปี 2562
2. การส่งเสริมการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
จากระดับ A เป็น A+ ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด

5

นางสาวปภัทร์ฐลัญช์ สรชัชบวรชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ตาแหน่งเลขที่ 1425
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1160
กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ามัน
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. ติดตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ปี 2560/2561
2. การนานวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้กับผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

6

นางอมรรัฎฐ์ ชื่นมาลัย
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11247
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11247
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. การนาเสนอพืชทางเลือกเพื่อการปรับเปลี่ยนในพื้นที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map ในรูปแบบ online

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-3ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
7 นางศิรินทิพย์ สุขเกษม
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11249
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11249
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. โครงการบริการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร
ที่สาคัญ (Zoning) ประจาปีงบประมาณ 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

8

นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1230
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11265
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ
เป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ระดับเขต ปี 2562
2. การจัดทาเมนูพืชทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สาหรับพื้นที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว

9

นางวรนุช บูรภักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1410
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

ผู้อานวยการกลุ่ม
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1406
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. การฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 ปี 2561
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ของบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-4ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
10 นางสาวพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1411
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1416
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สู่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
2. การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System
ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

11 นางสาววัชรี ด้วงแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1530
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11281
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕
จังหวัดสงขลา

1.โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
งานส่งเสริมการเกษตร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา ปี 2562
2. การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ามันในพื้นที่ไม่เหมาะสมของภาคใต้ตอนล่าง

12 นายศักดา บุญสังวาลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7575
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อานวยการศูนย์
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1640
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(มันสาปะหลัง) ปี2562 จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยการไถระเบิด
ดินดาน
2. การส่งเสริมให้อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-5ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
13 นายบุญมี แก้วเพ็ชรวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1638
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
ผู้อานวยการศูนย์
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1659
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

14 นางสุคณทิพย์ ราชสีห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1646
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1600
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวกาโดพันธุ์ดี
ในพื้นที่โครงการหลวง ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2562
2. การวางแผนงานโครงการแผนงานตามยุทธศาสตร์

15 นายพัชญ์ธน วิกัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1596
กลุ่มพัฒนาบุคลกร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1606
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. โครงการพัฒนาบทบาทผู้นาในการขับเคลื่อนงาน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2562
2. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่กลุ่มต้นแบบ (Smart Group)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนในพื้นที่ตาบลผาช้างน้อย
อาเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562
2. การพัฒนาระบบการให้น้าแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-6ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
16 นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย
ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11292
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11288
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2562
2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตลาไยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ตามแนวทางบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)

17 นางศุภร อ้อยบงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที 1747
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

เกษตรอาเภอ
1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ปี ๒๕๖๑
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ตาแหน่งเลขที่ 1742
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

18 นางนิตยา จันทร์ประทีป
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3710
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1778
สานักงานเกษตรอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่

1. การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคใต้ ปี 2560 ช่วงภัยตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน-วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท จังหวัดตรัง (ด้านพืช)
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรในงาน
ส่งเสริมการเกษตร อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-7ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
19 นางสาวเมตตา ชนะกุล
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11281
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1792
สานักงานเกษตรอาเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่

20 นางสาวสุพา หมื่นรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1745
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1751
สานักงานเกษตรอาเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านต้นทัง หมู่ที่ 7
ตาบลคลองยาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. การส่งเสริมอาชีพทางเลือกแมลงเศรษฐกิจแบบแปลงใหญ่
อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

21 นางสมณา แก้วฉ่า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1783
สานักงานเกษตรอาเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1761
สานักงานเกษตรอาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ตาบลเขาต่อ อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนและการตลาดของเกษตรกร
ในอาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

22 นายสรรค์ชัย สมแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9765
สานักงานเกษตรอาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1887
สานักงานเกษตรอาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

1. ผลการดาเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 ตาบลหนองผักนาก
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดกระบี่ ปี 2561
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-8ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
23 นายอุดม ธรรมรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1897
สานักงานเกษตรอาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 1893
สานักงานเกษตรอาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

24 นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1957
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2040
สานักงานเกษตรอาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. การดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลเหล่ากลาง
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยใช้ตลาดนาการเกษตร
แบบองค์รวมในพื้นที่อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

25 นางสาวพัฒน์พิไล วุฒสิ าวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1982
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2057
สานักงานเกษตรอาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ระยะที่ 5) บ้านแกเปะ หมู่ที่ 7
ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตามระบบจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

26 นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1946
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2072
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ตาบลปรังเผล
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการองค์ความรู้ อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

-9ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
27 นายนิวัฒน์ บุษบงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2230
สานักงานเกษตรอาเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกาแพงเพชร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2169
สานักงานเกษตรอาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร
ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

28 นางอรวรรณ เก่งสนาม
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2240
สานักงานเกษตรอาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2190
สานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร

1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ของสานักงานเกษตรอาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
2. แนวทางเพิ่มศักยภาพเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในสังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

29 นางวรรณา เลื่องปุ้ย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2175
สานักงานเกษตรอาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2174
สานักงานเกษตรอาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร

1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอไทรงาม
จังหวัดกาแพงเพชร ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

30 นายไชยยศ สอนถม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2302
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2403
สานักงานเกษตรอาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

1. ผลการดาเนินงานศูนย์ส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
บ้านโนนรัง ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ส่งเสริม
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 10 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
31 นางสุดารัตน์ ทองเดือน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2399
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2465
สานักงานเกษตรอาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแก่น

32 นายประสิทธิ์ คาไอ่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2374
สานักงานเกษตรอาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2367
สานักงานเกษตรอาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน อาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น

33 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2385
สานักงานเกษตรอาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2382
สานักงานเกษตรอาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

1. การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสด
อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563

34 นายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2559
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2594
สานักงานเกษตรอาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประจาปีงบประมาณ 2562
2. การพัฒนางานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้ประสบความสาเร็จ

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแก่น

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 11 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
35 นางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2629
สานักงานเกษตรอาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2624
สานักงานเกษตรอาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี ปี 2561
2. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนโพธิ์เขียว ตาบลทับช้าง
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

36 นางสาวสวรส แดงท่าขาม
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9380
สานักงานเกษตรอาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2636
สานักงานเกษตรอาเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี

1. การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

37 นางลาไพร ปรีชาโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2728
สานักงานเกษตรอาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2617
สานักงานเกษตรอาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ปี 60/61 อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2. การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของสานักงานเกษตรอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

38 นายนิยม ขันแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2712
สานักงานเกษตรอาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2702
สานักงานเกษตรอาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562 ตาบลดอนฉิมพลี
อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การส่งเสริมการปลูกแตงโมหลังนาเพื่อการค้าทดแทน
การปลูกข้าวนาปรัง (ข้าวรอบที่ 2) อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 12 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
39 นายเอกชัย ทัศศิริ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9384
สานักงานเกษตรอาเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2725
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

40 นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2741
สานักงานเกษตรอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2735
สานักงานเกษตรอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562
2. ส่งเสริมเพิ่มรายได้ชาวนาในเขตพื้นที่อาศัยน้าฝน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

41 นายสุนิตย์ สมประสงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2748
สานักงานเกษตรอาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2676
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
การรับรอง GAP อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

42 นางวิภา จิระวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2727
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2704
สานักงานเกษตรอาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ของอาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 13 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
43 นางสาวนงขวัญ ภู่พุ่ม
เกาตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2871
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี
44 นางศกลวรรณ โสภี
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 2847
สานักงานเกษตรอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
45 นางสมปอง บารุงวัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2843
สานักงานเกษตรอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
46 นายเอนก สุธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2890
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 2822
สานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การดาเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
ปี 2561 อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง อาเภอสัตหีบ
เกษตรอาเภอ
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2561
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
2. การพัฒนาศักยภาพชาวนาโดยการบริหารจัดการศัตรูข้าว
ตาแหน่งเลขที่ 2832
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
สานักงานเกษตรอาเภอพานทอง
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
และพัฒนาการเกษตร
จังหวัดชลบุรี
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
1. การประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2561
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ อาเภอบ่อทอง
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ตาแหน่งเลขที่ 2861
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
สานักงานเกษตรอาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
จังหวัดชลบุรี
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
1. การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
เกษตรอาเภอ
จังหวัดชัยนาท ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒
การประเมินผลงานอีกครั้ง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) 2. พัฒนาศักยภาพการทางานของสานักงานเกษตร
ในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 2892
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 14 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
47 นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2899
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2907
สานักงานเกษตรอาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

48 นางสาวละม่อม สิงห์สุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2964
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3059
สานักงานเกษตรอาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

1. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ฝนแล้ง)
ด้านพืช ปี ๒๕๖๒ อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

49 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10330
สานักงานเกษตรอาเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3073
สานักงานเกษตรอาเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย ปี 2562
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

50 นางเรณู ศรีกรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2987
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2984
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (พืชผัก) ปี 2561 สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ปี 2560
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 15 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
51 นางสุนันทา แก้งทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2999
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3086
สานักงานเกษตรอาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562
จังหวัดชัยภูมิ
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สู่ความยั่งยืน อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

52 นายเกรียงไกร สวงโท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3111
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3103
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2562 ตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตของเกษตรกร อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

53 นางสาวสมจิต แก้วเบ้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2969
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3115
สานักงานเกษตรอาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
ปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ (โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
2. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

54 นายกิตติศักดิ์ แผ่ดิลกกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3174
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3170
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

1. การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
มะพร้าว ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๐
2. การพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 16 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
55 นางสาวศิวพร ปิ่นแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3245
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3221
สานักงานเกษตรอาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร

56 นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3311
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3308
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

1. การประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
2. การพัฒนางานส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

57 นายนิพนธ์ คีรีแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1654
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3394
สานักงานเกษตรอาเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย

1. โครงการส่งเสริมและผลิตไม้ผล โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ปี 60/61
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ลาไยและการบริหารจัดการ
ด้านการลดต้นทุนการผลิต

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปี 2562
2. การเพิ่มศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างยั่งยืน อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 17 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
58 นายกรกต เลิศปรีชารักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที1่ 661
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3401
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

59 นายศักดิ์ชาย บุญญาทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3263
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 3423
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย ปี 2561
2. การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ระบบ T&V System
กรณีศึกษา อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

60 นางอรวรรณ กองคา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3408
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3332
สานักงานเกษตรอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

1. ผลการดาเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาและบริหารงานกลุ่มให้มีศักยภาพ
และการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ให้สามารถแข่งขันการค้าในอนาคต

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดพันธุ์ดีทดแทนการปลูกข้าวโพด
ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
บ้านปางซาง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. การพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 18 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
61 นางจงจิตต์ มาเทพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6064
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3373
สานักงานเกษตรอาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

62 นายบันลือ ใจตุ้ย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3445
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3440
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

1. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตาบลจอมหมอกแก้ว
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
และการจัดการศัตรูพืช ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

63 นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3552
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3495
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุหลาบ)
ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าสู่ตลาดระดับบน
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

64 นางสาวเกศรินทร์ ถาคาติ๊บ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3523
สานักงานเกษตรอาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3548
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

1. การต่อทะเบียนและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปี 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 19 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
65 นางผุสดีวรรณ บุญเรือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3625
สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3558
สานักงานเกษตรอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

66 นางอุไร วงค์แสนสี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3661
สานักงานเกษตรอาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3582
สานักงานเกษตรอาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

1. การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกลาไยในรูปแบบระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ สู่ Smart Group

67 นางสาวจิรฐา หินเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3636
สานักงานเกษตรอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3686
สานักงานเกษตรอาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

1. ศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

68 นางอุไร แสงภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3719
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

ผลการดาเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร ปี 2562
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง
ตาแหน่งเลขที่ 3711
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอสันทราย
ประจาปีงบประมาณ 2561
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 20 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
69 นางสาววิชชุดา ตองอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2567
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3847
สานักงานเกษตรอาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด

70 นายสุเชษฐ อินเจือจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3916
สานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 3943
สานักงสนเกษตรอาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

1. การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเกษตรอาเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

71 นางสุณี คาประกอบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3994
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 4020
สานักงานเกษตรอาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

1. โครงการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2561 ตาบลศรีจุฬา อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

72 นางสาววัฒนา คุ้มครอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4057
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) ตาบลทัพหลวง อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. พัฒนาการผลิตพืชสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)
ตาแหน่งเลขที่ 4042
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การดาเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มังคุดตาบลแสลง
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
โดยใช้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 21 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
73 นายมนูญ ผุดเกตุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4152
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
74 นายสุนทร ภูดีทิพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4246
สานักงานเกษตรอาเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
75 นายวิชา คามุงคุณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4136
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
76 นายสุโภค ควงขุนทด
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4588
สานักงานเกษตรอาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4217
สานักงานเกษตรอาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดนครพนม
ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด)
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2562
เกษตรอาเภอ
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
2. การพัฒนาเกษตรกรผู้นาของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตาแหน่งเลขที่ 4241
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
สานักงานเกษตรอาเภอนาทม
การผลิตสินค้าเกษตร อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
จังหวัดนครพนม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ตาแหน่งเลขที่ 4145
จังหวัดนครพนม ปี 2562
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครพนม
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
จังหวัดนครพนม
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
1. ผลการดาเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
เกษตรอาเภอ
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) ประจาปี 2562 อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
ตาแหน่งเลขที่ 4338
การประเมินผลงานอีกครั้ง
สานักงานเกษตรอาเภอขามทะเลสอ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอขามทะเลสอ
ในคราวต่อไป
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 22 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
77 นายอุทัย หนูวุ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4270
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4346
สานักงานเกษตรอาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

78 นางอรณัส การสรรพ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5522
สานักงานเกษตรอาเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4387
สานักงานเกษตรอาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2562
2. แนวทางพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมนาแปลงใหญ่
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

79 นายสมดุลย์ พวกเกาะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1507
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดหนองคาย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4403
สานักงานเกษตรอาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

1. ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของน้าส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ กข ๒๒
2. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการทาการเกษตรในพื้นที่
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าของอาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 23 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
80 นายคมพักตร์ วงศ์วังจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4512
สานักงานเกษตรอาเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4503
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การดาเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ของกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ ตาบลบึงพะไล
อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ของอาเภอบ้านเหลื่อม

81 นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4563
สานักงานเกษตรอาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตาแหน่งเลขที่ 4516
สินค้าเกษตร(ศพก.) อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรอาเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมา

82 นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4382
สานักงานเกษตรอาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 4361
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ตาบลบัลลังก์
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2. แนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแบบลดต้นทุนการผลิต
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

83 นางสาวอรทัย สมัชชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4325
สานักงานเกษตรอาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 4389
สานักงานเกษตรอาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการ
กลุ่มยุวเกษตรกรอาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
2. การเพิ่มศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรอาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 24 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
84 นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4716
สานักงานเกษตรอาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
85 นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4809
สานักงานเกษตรอาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
86 นายนิกร ชิดเชื้อ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 3815
สานักงานเกษตรอาเภอหาดสาราญ
จังหวัดตรัง
87 นายประภาส ปาติปาเลท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3706
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4707
สานักงานเกษตรอาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ (มังคุด)
ปี 2561 อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส้มโอทับทิมสยาม อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
เกษตรอาเภอ
1. ผลการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 4729
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
สานักงานเกษตรอาเภอหัวไทร
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(สพก.) อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
1. ผลการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรอาเภอ
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอทุ่งสง
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ตาแหน่งเลขที่ 4738
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
1. การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
เกษตรอาเภอ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) จังหวัดตรัง ประจาปี 2560 - 2562
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในคราวต่อไป
ตาแหน่งเลขที่ 4751
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งใหญ่
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 25 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
88 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ปรารถนาดีสกุล
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 4988
สานักงานเกษตรอาเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4885
สานักงานเกษตรอาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์

89 นายปริญญา เชียงทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4941
สานักงานเกษตรอาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4921
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

1. การจัดการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561
2. การพัฒนางานให้บริการเกษตรกรนาไปสู่ Smart Office
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

90 นางพรนิภา ทองศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6661
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดเพชรบูรณ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4942
สานักงานเกษตรอาเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์

1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาค้อ ไร่กาแฟจ่านรินทร์
“50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม” อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ให้เป็นต้นแบบ

91 นายสมใจ ชมเชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4925
สานักงานเกษตรอาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 4838
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน (โครงการ เลี้ยงปลากระชัง)
ชุมชนตาบลน้าทรง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2. แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาองค์กรเกษตรกร

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตาบลเขาชนกัน อาเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560
2. แนวทางในการพัฒนาศูนย์พืชชุมชน อาเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ อย่างยั่งยืน

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 26 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
92 นางจิราภรณ์ นันทศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5008
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 4996
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

93 นางสาวภัทรพร สาเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5001
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5009
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี
ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

94 นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5046
สานักงานเกษตรอาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5011
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2. การพัฒนาการผลิตและยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication : GI)สินค้ามะม่วงยายกล่านนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

95 นางโสภา ยอดเกลี้ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 4116
สานักงานเกษตรอาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5031
สานักงานเกษตรอาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปี 2561
2. การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่
(Young Smart Farmer) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2560
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
ในจังหวัดนนทบุรี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 27 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
96 นางพัฒน์นรี ทาสม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5243
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5238
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

97 นางธนพร ดีอุด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5322
สานักงานเกษตรอาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5278
สานักงานเกษตรอาเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ลาไยตาบลเมืองจัง
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปี 2562
2. การบูรณาการงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปี 2563

98 นายจักรพันธ์ อินไสย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5195
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5284
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน

1. การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตาบล
ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้แอปพลิเคชั่น
Farmbook ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตตามโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

99 นายประดิษฐ์ นิลแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5263
สานักงานเกษตรอาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5302
สานักงานเกษตรอาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปี 2561
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง
เพื่อการส่งออก ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี 2560 – 2562
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอเวียงสา

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 28 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
100 นางสายสมร ธรรมสละ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5235
สานักงานเกษตรอาเภอปัว
จังหวัดน่าน

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5228
สานักงานเกษตรอาเภอปัว
จังหวัดน่าน

101 นางจีรพร ยศอาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5213
สานักงานเกษตรอาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5241
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

3. การส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ อาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
4. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เครือข่าย

102 นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10285
สานักงานเกษตรอาเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10282
สานักงานเกษตรอาเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

1. รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี 2562 อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
2. การใช้หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

103 นายวิโรจน์ ศรีทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1508
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดหนองคาย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10308
สานักงานเกษตรอาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ

1. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ กิจกรรมปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการทางานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย
โดยการเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่โดยยึดหลักการตลาดนาการเกษตร
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยตาบลศิลาเพชร
อาเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตรอาเภอปัว จังหวัดน่าน (ศูนย์เครือข่ายผักปลอดภัย
ตาบลศิลาเพชร อาเภอปัว จังหวัดน่าน)

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 29 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
104 นายเดือน มหาสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5346
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5423
สานักงานเกษตรอาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

105 นางอัญชลี บุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5360
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5446
สานักงานเกษตรอาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑
2. การส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูข้าว
โดยใช้กลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

106 นายบุญส่ง ปุลันรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5340
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5488
สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตาบลสะแกซา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
2. แนวทางพัฒนาการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

107 นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5531
สานักงานเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5539
สานักงานเกษตรอาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตาบลถาวร
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
2. แนวทางพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562
2. แนวทางพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 30 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
108 นายทานุ ปัญญารัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5351
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5349
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตาบลบ้านบัวและตาบลเมืองฝาง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑/๖๒
2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

109 นายประสิทธิ์ ดวงจิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5368
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5364
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

110 นายสมเกียรติ ดีบาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5479
สานักงานเกษตรอาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5405
สานักงานเกษตรอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตาบลสระแก้วและตาบลเสาเดียว
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑/๖๒
2. การขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

111 นายเฉลิมพล ปุยะติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5411
สานักงานเกษตรอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5434
สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561/62
เพื่อเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ ตาบลสาโรงใหม่
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตามระบบ
การรับรองมาตรฐาน GAP อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 31 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
112 นางอรัญญา ทรงบัณฑิต
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 5037
สานักงานเกษตรอาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5601
สานักงานเกษตรอาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

113 นางสาวเพียงใจ น้อยดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5675
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5662
สานักงานเกษตรอาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

114 นางสาวปราณี ไฝไทย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9128
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5724
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
จังหวัดสตูล
2. การเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

115 นางศิริ ตรีมรรค
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6007
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5914
สานักงานเกษตรอาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 32 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
116 นายกิตติทัต ส่องสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7857
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5975
สานักงานเกษตรอาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

117 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7977
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5944
สานักงานเกษตรอาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. การจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล
แบบบูรณาการ

118 นางวิลาสินี ใจด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6050
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6030
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว
2. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรแปลงใหญ่โดยใช้
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

119 นายอดิศักดิ์ ราชสีห์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6123
สานักงานเกษตรอาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

1. ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2562
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. การบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพลิ้นจี่แปลงใหญ่ อาเภอแม่ใจ
ตาแหน่งเลขที่ 6092
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย จังหวัดราชบุรี
ปี 2562
2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 33 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
120 นางสาววิไลวรรณ สีนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3718
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6138
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

121 นางสุชิรา อินทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 3728
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6166
สานักงานเกษตรอาเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

1. ผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร
รายย่อย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน อาเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา

122 นายปิยะ จอมทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9017
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6194
สานักงานเกษตรอาเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

1. การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงของเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง
ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
2. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อยับยั้งการระบาดโรครากขาว
ในสวนยางพารา อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

123 นางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6213
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6306
สานักงานเกษตรอาเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

1. ผลการดาเนินงานเพื่อจัดทาคาขอสนับสนุนงบประมาณ
จากแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนคนทาเห็ดพัทลุง ปี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. รายงานผลการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. การบูรณาการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
จังหวัดพังงาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 34 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
124 นายวิเชียร สงสุรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6281
สานักงานเกษตรอาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6231
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง

125 นางสมถวิล รัตนรังษี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6316
สานักงานเกษตรอาเภอป่าพยอม
จังหวัดพัทลุง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6257
สานักงานเกษตรอาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวบ้านไสอ้อ
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าสู่ Smart Group
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

126 นางสาวอารีนาถ กุณที
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6345
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6384
สานักงานเกษตรอาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ปี 2562 จังหวัดพิจิตร
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

127 นายพรชัย แก้วเพชร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6422
สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6413
สานักงานเกษตรอาเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ปี 2562
2. แนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตาบลกงหรา
อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี 2561
2. การเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 35 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
128 นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6412
สานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง/สังกัด
1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ตาแหน่งเลขที่ 6349
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

129 นางสาวพีรดา จันทร์เกษร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6455
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6500
สานักงานเกษตรอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
(ชนิดพืชข้าว) อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว

130 นายวน ด้วงรอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6540
สานักงานเกษตรอาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6528
สานักงานเกษตรอาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

1. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2560
2. การดาเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทานา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

131 นางศิลิล โภคา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6530
สานักงานเกษตรอาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6544
สานักงานเกษตรอาเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลแม่ระกา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 36 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
132 นางมณี ขาวทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6620
สานักงานเกษตรอาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6592
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

133 นายสันญา กมลตรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6638
สานักงานเกษตรอาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6630
สานักงานเกษตรอาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

1. ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตาบลวังไคร์ อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
2. แนวคิดในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลวังไคร้
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

134 นายสมศักดิ์ สัมมาวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6670
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6696
สานักงานเกษตรอาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
2. การพัฒนางานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

135 นายชาญชัย วงศ์สถาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6664
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6767
สานักงานเกษตรอาเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
ของอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวของอาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 37 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
136 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ อินแนน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6751
สานักงานเกษตรอาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 6709
สานักงานเกษตรอาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

137 นายภูเบศ สิริธราพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6889
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6880
สานักงานเกษตรอาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่

1. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน จังหวัดแพร่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและ
ได้คุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562
2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ของสานักงานเกษตรอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

138 นายธเนศพล วงศ์เจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6829
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6918
สานักงานเกษตรอาเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่

1. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ สู่การเป็นแปลงใหญ่ถั่วเหลืองของจังหวัดแพร่
2. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
แบบการมีส่วนร่วมของอาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

139 นายชัยยุทธ์ ทองชัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 6959
สานักงานเกษตรอาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 6966
สานักงานเกษตรอาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

1. การขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ปี 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลเพชรละคร อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 38 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
140 นายสมชาย เจียมตัว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6961
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 4793
สานักงานเกษตรอาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

141 นายรัชชาติ ใบกว้าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2262
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7113
สานักงานเกษตรอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม

142 นายถาวร กุศลจิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6993
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ปี 2560/61
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) 2. แนวทางการพัฒนาศูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตาแหน่งเลขที่ 7136
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
สานักงานเกษตรอาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

143 นายบุญเลิศ จันทรุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7051
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7061
สานักงานเกษตรอาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต จังหวัดภูเก็ต ปี 2561
2. แนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดขอนแก่น ปี 2563
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1. การพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ควบคุมโรคพืช ปี 2560
2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้สารชีวภณฑ์ในการป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีในพื้นที่อาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 39 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
144 นายรัชพล สว่างทุกข์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7985
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7247
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

145 นางสาวฐิตินันท์ เนื้อน้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5079
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7281
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวเกรียบปลาฮุสณา
อาเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การเป็น Smart Group
2. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

146 นางคาผาย แก้วสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7459
สานักงานเกษตรอาเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7405
สานักงานเกษตรอาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) ปี ๒๕๖๑ อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
2. การใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรแปลงใหญ่
ข้าวอินทรีย์ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

147 นายกิติศักดิ์ บุญโพธิ์กอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7399
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7393
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

1. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้าวชุมชน
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้าวชุมชน อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม
ทางเลือก จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 40 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
148 นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7550
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7494
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

149 นายนิพนธ์ สุนทรวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7525
สานักงานเกษตรอาเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7633
สานักงานเกษตรอาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. แนวทางพัฒนาการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด

150 นายชาญณรงค์ รัตนตรัยวงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7579
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7666
สานักงานเกษตรอาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด

151 นายฉัตรชัย นาอ้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7484
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7679
สานักงานเกษตรอาเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561
2. การพัฒนาการดาเนินงานระบบการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. การส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 41 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
152 นายอุเทน น้อยอามาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7662
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7690
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด

153 นายไพรวัลย์ คาลือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7508
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7502
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

154 นายกมล คูณดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7578
สานักงานเกษตรอาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7589
สานักงานเกษตรอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

155 นางอนัญทยา ลาศา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7609
สานักงานเกษตรอาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7605
สานักงานเกษตรอาเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลโพนทราย
อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
1. ผลการดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ของอาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
เขตพื้นที่ตาบลเชียงขวัญ และตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
จังหวัดร้อยเอ็ด
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563 การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ตาบลนาใหญ่และตาบลสระคู อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. แนวทางการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาเภอสุวรรณภูมิ
ในคราวต่อไป
จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 42 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
156 นางเนตรพรรณี สิงห์ทอง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 7746
สานักงานเกษตรอาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนอง

ตำแหน่ง/สังกัด
1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
1. ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรอาเภอ
การผลิตสินค้าเกษตร ของสานักงานเกษตรอาเภอสุขสาราญ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) จังหวัดระนอง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด อาเภอกระบุรี
ตาแหน่งเลขที่ 7733
สานักงานเกษตรอาเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง

157 นางสาวอมรา จิตติรบารุง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7769
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 7770
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรรมยั่งยืนจังหวัดระยอง ปี 2561
(โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

158 นางสาวปิยรักษ์ รัศมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7861
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7941
สานักงานเกษตรอาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร:
การพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรด้านการแปรรูป อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ปี 2561 - 2562
2. การพัฒนาและเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

159 นายสุรเชษฐ์ สุรวาท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8046
สานักงานเกษตรอาเภอโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8037
สานักงานเกษตรอาเภอโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี

1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 43 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
160 นางสาวจงจิตร มาลีเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8194
สานักงานเกษตรอาเภอแม่พริก
จังหวัดลาปาง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8188
สานักงานเกษตรอาเภอแม่พริก
จังหวัดลาปาง

161 นางสาวธัญญ์รวี ธนศิริพูลภัทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8206
สานักงานเกษตรอาเภองาว
จังหวัดลาปาง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8208
สานักงานเกษตรอาเภองาว
จังหวัดลาปาง

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ปี 2562
2. แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
(กระเทียม) อาเภองาว จังหวัดลาปาง

162 นางกราบทอง พุ่มอยู่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8241
สานักงานเกษตรอาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8239
สานักงานเกษตรอาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง ประจาปี ๒๕๖๒
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ในรูปแบบ
แปลงใหญ่ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

163 นายวิศิษฐ์ เพียรอุตส่าห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8173
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง

1. การส่งเสริมการปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) ได้มาตรฐาน GAP อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
2. การส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี อาเภอเมืองปาน
ตาแหน่งเลขที่ 8264
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
แบบครบวงจรของอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ประจาปี ๒๕๖๑
2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอแม่พริก
จังหวัดลาปาง

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 44 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
164 นางเกสร ปัญญาสีห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8147
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8132
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง

165 นายพัฒนะ วาสนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8200
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8197
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง

1. การส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้าจาง
ตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ปี 2560
2. แนวทางการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
ให้มีคุณภาพและยั่งยืน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง

166 นายอาทร วงษ์สง่า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8287
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8278
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
จังหวัดลาพูน
2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

167 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8351
สานักงานเกษตรอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8298
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

1. การส่งเสริมการดาเนินงานแปลงใหญ่ลาไยนอกฤดูตาบลน้าดิบ
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ปี ๒๕๖๒
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลาไยนอกฤดูของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย
ศพก.อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตาบลพิชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ปี 2561
2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโดยการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 45 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
168 นางกฤษณา กันทะวังส์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8358
สานักงานเกษตรอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8331
สานักงานเกษตรอาเภอลี้
จังหวัดลาพูน

169 นางสุจิตรา ญาณะนันท์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8503
สานักงานเกษตรอาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8432
สานักงานเกษตรอาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย

170 นายประดิษฐ์ ทองหล่อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10388
สานักงานเกษตรอาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8475
สานักงานเกษตรอาเภอนาด้วง
จังหวัดเลย

171 นายอนิวรรตน์ บุตรวิไล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8385
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดเลย

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (ลาไย) ตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๑
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

1. ผลการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ข้าว ตาบลฝั่งแดง (เกษตรแปลงใหญ่ข้าว
ตาบลฝั่งแดง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู)
ปี 2559-2562
2. การปรับปรุงประสิทธภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
1. แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) มันสาปะหลัง อ้อยโรงงานและยางพารา) ปี ๒๕๖1 จังหวัดเลย
2. การประยุกต์ใช้แผนที่แปลงเกษตรกรรมระดับชุมชน
ตาแหน่งเลขที่ 8482
สานักงานเกษตรอาเภอภูหลวง
สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
จังหวัดเลย
อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 46 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
172 นายชาติชาย พรมขัดจา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8417
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8416
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

173 นางลัดดาวรรณ โอนแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8453
สานักงานเกษตรอาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8450
สานักงานเกษตรอาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

1. ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

174 นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8541
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8532
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

1. ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ปี 2561 อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ในอาเภอเมืองศรีสะเกษ

175 นายธวัชชัย ดีลาส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8576
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8552
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านอีต้อม หมู่ที่ ๙ ตาบลคาเนียม
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562
2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สานักงานเกษตรอาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
โดยยึดหลักการตลาดนาการเกษตรและสร้างให้แก่เกษตรกร
ตาบลนาซ่าว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 47 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
176 นายวิเชียร จันตะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8575
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8568
สานักงานเกษตรอาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

177 นายยงยศ ช่วยบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8635
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8582
สานักงานเกษตรอาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. การดาเนินงานส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2562
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

178 นายอาคม สมคะเนย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8629
สานักงานเกษตรอาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8621
สานักงานเกษตรอาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

1. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่ตาบลด่าน
อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ

179 นายปัญญา แท่นสุนทร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10324
สานักงานเกษตรอาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8874
สานักงานเกษตรอาเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓
2. แนวทางพัฒนาการเกษตรโดยใช้หลักการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การดาเนินงานโครงการการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาข้าว) ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 48 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
180 นายณรงค์ จุติยนต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8772
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8761
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

181 นายประกาย สมหวัง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 8887
สานักงานเกษตรอาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8887
สานักงานเกษตรอาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2561/2562 สานักงานเกษตรอาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

182 นายบุญอุ้ม แสนดวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8819
สานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8817
สานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2561/62 ตาบลบงเหนือ ตาบลบงใต้ ตาบลโคกสี
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2. การส่งเสริมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Doae Farmbook Application สานักงานเกษตร
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

183 นายอนันต์ คูบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8954
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 8952
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

1. การพัฒนาการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2. การพัฒนาการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2561/62 อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 49 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
184 นางภัทรวดี จินดาพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 8937
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9093
สานักงานเกษตรอาเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา

185 นายอาทิตย์ แดงคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9055
สานักงานเกษตรอาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9005
สานักงานเกษตรอาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา

1. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่
ตาบลท่าหิน อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2561
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

186 นายสายันต์ สุขมิสา
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9256
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9241
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลนางตะเคียน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดทาแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตาบลแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสงคราม

187 นางชุลี นิลยนารถ
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9269
สานักงานเกษตรอาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9258
สานักงานเกษตรอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

1. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้าหอมครบวงจร
2. แนวทางการพัฒนาองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism)

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะม่วงเบา62
พืชอัตลักษณ์ จังหวัดสงขลา ปี 25
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 50 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
188 นายสมชาย สีโต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9312
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9293
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

189 นายฐีรพรรษ์ การบรรจง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10948
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9308
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

1. ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปีการผลิต 2562/63 เขตพื้นที่ ตาบลไร่น้อย
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

190 นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9701
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9332
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

1. การจัดทาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
และขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การส่งเสริมการปรับพื้นที่การปลูกอ้อยโรงงานรองรับการใช้
เครื่องจักรและรถตัดอ้อยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดพื้นที่การเผาในจังหวัดสระแก้ว

191 นางรุจิรา สุขสุทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9331
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9373
สานักงานเกษตรอาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จังหวัดสระแก้ว ปี 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 51 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
192 นายปรเมษฐ์ อักขราสา
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9478
สานักงานเกษตรอาเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9435
สานักงานเกษตรอาเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

193 นายธวัช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9448
สานักงานเกษตรอาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9442
สานักงานเกษตรอาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี

1. โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว ตาบลพุคาจาน
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปี 2560
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีในพื้นที่
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยอาศัยกลไกศูนย์จัดการดิน
และปุ๋ยชุมชน

194 นายมานิตย์ มีศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9509
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9533
สานักงานเกษตรอาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

1. การขับเคลื่อนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (เครือข่าย) อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

195 นางขวัญเรือน ทัศนกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9547
สานักงานเกษตรอาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9537
สานักงานเกษตรอาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562
2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวรูปแบบแปลงใหญ่
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มนาแปลงใหญ่
ตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 52 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
196 นายเสวียน กันทะชุมภู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9654
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9647
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

197 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9886
สานักงานเกษตรอาเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9886
สานักงานเกษตรอาเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. การดาเนินงานตามมาตรการจากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด
อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนอาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

198 นายธเรศ ไข่มุกข์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9892
สานักงานเกษตรอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9933
สานักงานเกษตรอาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ปี 2560 อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามัน
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

199 นางนิศารัตน์ สาเรศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9936
สานักงานเกษตรอาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9960
สานักงานเกษตรอาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
4. แนวทางการพัฒนายุวเกษตรกรอาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี
อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ปี 2561/62
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)
ในอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 53 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
200 นายขวัญเมือง พรมสอน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10173
สานักงานเกษตรอาเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10154
สานักงานเกษตรอาเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์

201 นางผ่องใส คงเกตุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10087
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10016
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

1. ผลการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรยกระดับการผลิตพืชผัก
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ตาบลคอโค
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิรูปแบบแปลงใหญ่
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

202 นายมานิตย์ สีพูแพน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10104
สานักงานเกษตรอาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10099
สานักงานเกษตรอาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

1. การส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจาหน่ายของวิสาหกิจ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ตาบลบ้านจารย์
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ปี 2562
2. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิแบบครบวงจรของเกษตรกร
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

203 นายพิทักษ์ เสาวโค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10011
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10129
สานักงานเกษตรอาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
๒๕๖๑/๖๒ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. การส่งเสริมการดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 54 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
204 นายอดุลย์ วงศ์สระคู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10196
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

ตำแหน่ง/สังกัด
1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาวนาอาเภอสระใคร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) จังหวัดหนองคาย
2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ตาแหน่งเลขที่ 10334
สานักงานเกษตรอาเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย

205 นางสาวธีรชยา สาวะรก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10363
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10384
สานักงานเกษตรอาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

206 นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10482
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10445
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

207 นางสาวเรณุดา หอมชะเอม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10451
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1. โครงการเกษตรยั่งยืน 1 จังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2560
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานตามแนวทาง
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1. โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน)
จังหวัดอ่างทอง ปี 2560
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
1. การดาเนินงานมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP จังหวัดอ่างทอง
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) ปี ๒๕๖๒
2. แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ตาแหน่งเลขที่ 10452
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอ่างทอง
GAP อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 55 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
208 นายสุรชัย มีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10480
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10464
สานักงานเกษตรอาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

209 นางสาวดวงฤทัย ธรรมอนันต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10442
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10470
สานักงานเกษตรอาเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง

1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
จังหวัดอ่างทอง ปี 2562
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย)
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

210 นางศิริธร บุญเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10507
สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10501
สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
(เมล่อน,กล้วย) อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
2. การส่งเสริมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง)
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

211 นางรวิวรรณ เจียงคา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11229
สานักงานเกษตรอาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11175
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นกลไกลขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการเกษตร อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ปี 2561
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 56 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
212 นางสาวลาดวน ขันซ้อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10518
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10580
สานักงานเกษตรอาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี

213 นายธวัช เพ็ชรไพโรจน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10637
สานักงานเกษตรอาเภอน้าโสม
จังหวัดอุดรธานี

1. ผลการดาเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) ตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ตาแหน่งเลขที่ 10630
สานักงานเกษตรอาเภอน้าโสม
ของสานักงานเกษตรอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

214 นายวิเชียร พันชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10694
สานักงานเกษตรอาเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10668
สานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

1. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของสานักงานเกษตรอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

215 นายประดิษฐ์ ลีจานงค์
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10708
สานักงานเกษตรอาเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10676
สานักงานเกษตรอาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี

1 ผลการดาเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ของสานักงานเกษตรอาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๖๑
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 57 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
216 นางอรอนงค์ เสียงหวาน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 10714
สานักงานเกษตรอาเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10695
สานักงานเกษตรอาเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี

217 นายปิยะ ทองมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10519
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10701
สานักงานเกษตรอาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี

1. การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer ) จังหวัดอุดรธานี
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
โดยส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเกษตรและองค์กรเกษตรกร
อาเภอนายูง

218 นางนงคราญ พิมพ์โคตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10542
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10535
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

1. การดาเนินงานโครงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในตาบลนากว้าง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
2. แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน Zoning
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

219 นางอาภรณ์ จาเนียรกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10549
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10611
สานักงานเกษตรอาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
ตาบลเชียงพิณ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๖๒
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 58 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
220 นางสาวนงนุช มีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10765
สานักงานเกษตรอาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10779
สานักงานเกษตรอาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

221 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์งาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9636
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10810
สานักงานเกษตรอาเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(มะม่วงน้าดอกไม้)
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์

222 นายจเรวัชร ปลาลาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10731
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10818
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
2. การพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่มะขาม
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

223 นายธเนศ คณะเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 6518
สานักงานเกษตรอาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10745
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP
ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
2. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกพืชอาหารปลอดภัย
ตามมาตรฐาน GAP สานักงานเกษตรอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
2. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 59 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
224 นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10901
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
225 นางวิไลวรรณ หล้าแหล่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10935
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
226 นางสุภาภรณ์ ครองยุติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10932
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
227 นางรัชนีกร พบบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10926
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 10836
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การนาสื่อมวลชนดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
2. การพัฒนาตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของสินค้าวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
1. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการ
เกษตรอาเภอ
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2562
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่
ตาแหน่งเลขที่ 11028
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
สานักงานเกษตรอาเภอพิบูลมังสาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
จังหวัดอุบลราชธานี
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเข้าสู่
เกษตรอาเภอ
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) Smart Group จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. การพัฒนาการดาเนินงานโครงการผักอินทรีย์ อาเภอสาโรง
ตาแหน่งเลขที่ 11109
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
สานักงานเกษตรอาเภอสาโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
1. การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
เกษตรอาเภอ
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ) สินค้าเกษตร (ศพก.)จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
ตาแหน่งเลขที่ 11131
การประเมินผลงานอีกครั้ง
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งศรีอุดม
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ในคราวต่อไป
จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือก 1/2563

- 60 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
228 นางสมปอง นาสารีย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11001
สานักงานเกษตรอาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 10976
สานักงานเกษตรอาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

229 นายวัชรพล ถีระทัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 11062
สานักงานเกษตรอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 11055
สานักงานเกษตรอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อเมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองฮี
หมู่ที่ 8 ตาบลชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล (สบกต.) ห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชานี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
Training and Visit System (T&V)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด (ผลงาน
จานวน 6 เล่ม และข้อเสนอแนวคิด
จานวน 6 เล่ม) ดังนี้
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรอาเภอ/เกษตรตาบล (นวส.ชพ)
ให้ส่งผลงานไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร
3. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
สังกัดภายใต้กลุ่ม/ตาแหน่ง Zoning
ให้ส่งผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2563
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนดดังกล่าว กรมส่งเสริม
การเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมิน
ผลงานในตาแหน่งนั้นและจะ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับ
การประเมินผลงานอีกครั้ง
ในคราวต่อไป
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- 61 ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ผู้ได้รับคัดเลือก

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด

หมำยเหตุ

พื้นที่ชำยแดนใต้
1

นางฮาฟีซา เมาะมิง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5099
สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5093
สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไทย
ตาบลตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2560
สู่ความสาเร็จ
2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (นาแปลงใหญ่)
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2

นายสมชาย คงประเสริฐ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5073
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5132
สานักงานเกษตรอาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพและได้มาตรฐาน
อาเภอแว้ง

3

นางจารุดา ลดาวัลย์วิวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5062
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5139
สานักงานเกษตรอาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านการตลาด
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

4

นายสุทัศน์ น้อยสร้าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5067
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5153
สานักงานเกษตรอาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส

1. การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนราธิวาส ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการคัดเลือก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2552
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- 62 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
5 นางซูไรด้า สือนิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5081
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5166
สานักงานเกษตรอาเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดนราธิวาส
ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

6

นางสาวปาจรีย์ โคตรบัญชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5068
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5077
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาริ
จังหวัดนราธิวาส ปี 2562
2. การดาเนินงานสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

7

นายสมคิด รัตนมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5096
สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5095
สานักงานเกษตรอาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส

1. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
2. การพัฒนาการเกษตรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

8

นายอาราญ ดือราแม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5109
สานักงานเกษตรอาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5105
สานักงานเกษตรอาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน ปี 2560
2. การขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสู่กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หมำยเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการคัดเลือก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2552
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- 63 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
9 นางสาวพนิดา เสสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5834
สานักงานเกษตรอาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5830
สานักงานเกษตรอาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

10 นายอนุรักษ์ ชูเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5794
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 5876
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี

1. การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และ ศพก.เครือข่าย
จังหวัดปัตตานี ประจาปี พ.ศ.2562
2. แนวทางการพัฒนาการผลิตแตงโมคุณภาพอาเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี

11 นางสาวโรสนานี แวมามะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 5861
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 5849
สานักงานเกษตรอาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี

1. การควบคุมการระบาดโรคเหี่ยวกล้วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
2. การพัฒนารูปแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช
ในพื้นที่อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

12 นายอับดุลฮาฟิซ สะตีมือมะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 7310
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 7334
สานักงานเกษตรอาเภอรามัน
จังหวัดยะลา

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดยะลา
ปี 2562
2. แนวทางการบริหารจัดการสินค้าแปลงใหญ่โดยใช้การตลาด
นาการผลิต อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปทุมธานี 1
ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตาบลคอกกระบือ อาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี
2. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 5 ด้าน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

หมำยเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการคัดเลือก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2552
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- 64 ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
ผู้ได้รับคัดเลือก
13 นางอัจฉรา ทองประดับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9020
สานักงานเกษตรอาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง/สังกัด
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 8964
สานักงานเกษตรอาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวควำมคิด
1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)
ให้เป็นผู้ประกอบการในอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

14 นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่ม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
ตาแหน่งเลขที่ 9137
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
ตาแหน่งเลขที่ 9174
สานักงานเกษตรอาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล

1. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในจังหวัดสตูล
ปี 2562
2. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล

15 นายชทวัสส์ สว่างแจ้ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9129
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9136
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ปี 2562 - 2563 จังหวัดสตูล
2. การยกระดับคุณภาพข้อมูลการเกษตรด้วยสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farm book) เพื่อให้เป็นสานักงานเกษตร
อาเภอต้นแบบ อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

16 นายอารีย์ โส๊ะสันสะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 9134
สานักงานเกษตรอาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 9145
สานักงานเกษตรอาเภอละงู
จังหวัดสตูล

1. การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ปี 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรในพื้นที่อาเภอละงู
จังหวัดสตูล เข้าสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

หมำยเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการคัดเลือก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 1025 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2552
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