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ประกำศ 17  มถุินำยน 2564

1 นางสาวกนัยากร  อทุัย นักวชิาการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการเกษตรช านาญการ 1. การใช้กบัดีกฟโีรโมนควบคุมด้วงแรดมะพร้าว ภายใต้โครงการ นางสาวกนัยากร  อทุัย 80% 25 ม.ิย 64 19 ก.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 20 ส.ค 64 ที ่1255/64
(ต. เลขที ่1041) (ต. เลขที ่1041) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 นายประวนิ นัยเจริญ 20% 24 ส.ค 64
กลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกนัก าจดั กลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศัตรูพชื ศัตรูพชื 2. การพฒันาศักยภาพเจา้หน้าทีใ่นการตรวจวเิคราะหส์ารเคมี
ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร ตกค้างกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ในผลผลิตการเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจดัการดินปุย๋ (กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจดัการดินปุย๋

2 นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ นักวฃิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวฃิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฎบิัติการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนิน นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ 100% 28 ม.ิย 64 19 ก.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 20 ส.ค 64 ที ่1255/64
(ต. เลขที ่997) (ต. เลขที ่997) งานส่งเสริมความมัน่คงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 24 ส.ค 64
กลุ่มพฒันาแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มพฒันาแม่บ้านเกษตรกร ปี 2562
และเคหกจิเกษตร และเคหกจิเกษตร 2. การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็น
กองพฒันาเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน กองพฒันาเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
(กองพฒันาเกษตรกร) (กองพฒันาเกษตรกร)

3 นางสาวสายใจ บึงไกล นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายปฎบิัติการ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ 1. การฝึกอบรมเชิงปฎบิัติการ การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจทิัล นางสาวสายใจ บึงไกล 70% 15 ก.ค 64 15 ต.ค 64 ผอ.ศสท ผ่าน
(ต. เลขที ่11278) (ต. เลขที ่11278) เพือ่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรม QGIS FAARMis นายมารุต โจมแกว้ 30%
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2563
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่4 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่4 2. การใช้ระบบภมูิสารสนเทศเพือ่ขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร
จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

4 นางจนิรดาวรรณ ศรีสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การคัดเลือกบุคคลเพือ่เข้ารับการประเมินผลงานในการเล่ือน นางจนิรดาวรรณ ศรีสมบัติ 100% 19 ก.ค 64 17 ก.ย 64 ผอ.กกจ ผ่าน 4 พ.ย 64 ที ่1765/64
(ต. เลขที ่138) (ต. เลขที ่138) ขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งระดับช านาญการของข้าราชการ เล่ือน 10 พ.ย 64
กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 1 กลุ่มสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รอบส ารวจคร้ังที ่2 ปี 2563 8 ต.ค 64
กองการเจา้หน้าที่ กองการเจา้หน้าที่ 2. การเพิม่ประสิทธภิาพกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพือ่เข้ารับ

การประเมินผลงานในการเล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการของข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

5 นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. การฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยี นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี 80% 20 ก.ค 64 17 ก.ย 64 ผอ.กกจ ผ่าน 27 ต.ค 64 ที ่1729/64
(ต. เลขที ่886) (ต. เลขที ่886) ส าหรับผู้บริหาร ปี 2562 นางสาวกานต์ชนก หอ้งดอกไม้ 10% เล่ือน 29 ต.ค 64
กลุ่มฝึกอบรม กลุ่มฝึกอบรม 2. การพฒันาการด าเนินงานด้านการฝึกอบรมผ่านส่ือ นางสาวกติติลักษณ์ ชัยเพชร 10% 8 ต.ค 64
ส านักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี อเิล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการเกษตร

6 นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง นักวชิาการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการเกษตรช านาญการ 1. การจดัท าเอกสารด้านมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยก นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง 70% 2 ส.ค 64 10 ก.ย 64 ผู้ทรงฯ แกไ้ข
(ต. เลขที ่1016) (ต. เลขที ่1016) ระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 น.ส ประพศิพรรณ อนุพนัธ์ 15% เล่ือนเป็น เศรษฐพงศ์
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพชื กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพชื 2. การส่งเสริมการควบคุมแมลงวนัผลไม้แบบครอบคลุมพืน้ที่ นางสาวสุภทัธริา โคตรศิลากลู 15% 13 ก.ย 64
โดยเทคโนโลยีรังสี โดยเทคโนโลยีรังสี ตามมาตรฐานสากล
ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร 5 พ.ย 64 26 พ.ย 64 ผ่าน
(กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจดัการดินปุย๋)(กองส่งเสริมการอารักขาพชืและจดัการดินปุย๋)

บญัชีรำยชือ่ผู้ขอรับกำรประเมินผลงำนประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร

ผู้ร่วมด าเนินการ
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7 นางสาวภทัรพร มาลาพล นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายปฎบิัติการ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพือ่การส ารวจ นางสาวภทัรพร มาลาพล 90% 5 ส.ค 64 15 ต.ค 64 ผอ.ศสท ผ่าน
(ต. เลขที ่11293) (ต. เลขที ่11293) ประเมินสถาณการณ์แมลงวนัผลไม้ อ าเภอศรีนคร และอ าเภอ นางสาววชิุลดา แสงกลุ 10%
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สวรรคโลก จงัหวดัสุโขทัย ปี 2563
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่6 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่6 2. แนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงพืน้ทีเ่พือ่สนับสนุนงาน
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ส่งเสริมการเกษตร กรณีการวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่ส่ียงการระบาด

ของแมลงวนัผลไม้ในพืน้ทีป่ลูกมะม่วงภาคเหนือ

8 นายพทุธนิันท์ บูรณะ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายปฎบิัติการ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ 1. โครงการตรวจสอบความถูกต้องของการจดัท าผังแปลงเกษตร นายพทุธนิันท์ บูรณะ 100% 9 ส.ค 64 19 ต.ค 64 ผอ.ศสท ผ่าน
(ต. เลขที ่11270) (ต. เลขที ่11270) กรรมดิจทิัล ปี 2563 ของส านักงานส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การเกษตรที ่3 จงัหวดัระยอง
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่3 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่3 2. การเพิม่ทักษะเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตรประยุกต์
จงัหวดัระยอง จงัหวดัระยอง ใช้ผังแปลงเกษตรกรรมดิจทิัลร่วมกบัช้อมูลความเหมาะสมของ

การปลูกพชืเศรษฐกจิ (Zoning)เพือ่ส่งเสริมหรือปรับเปล่ียน
การปลูกพชืใหเ้หมาะมกบัพืน้ทีข่องเกษตรกรภาคตะวนัออก

9 นายสราวธุ วงศ์ทรัพย์สิน นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายปฎบิัติการ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ 1. การพฒันาแบบจ าลองเชิงพืน้ที ่เพือ่ประเมินความเสียหาย นายสราวธุ วงศ์ทรัพย์สิน 100% 9 ส.ค 64 19 ต.ค 64 ผอ.ศสท ผ่าน
(ต. เลขที ่11254) (ต. เลขที ่11254) ในพืน้ทีป่ลูกข้าวส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร
กลุ่มวเิคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล กลุ่มวเิคราะหแ์ละวางระบบข้อมูล ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภยั ปี 2563
(กลุ่มวเิคราะหข์้อมูลสาสรเทศ) (กลุ่มวเิคราะหข์้อมูลสาสรเทศ) 2. การพฒันาแบบจ าลองเชิงพืน้ที ่เพือ่ประเมินความเสียหาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในพืน้ทีป่ลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว ์ส าหรับการใหค้วามช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง

10 นายรุ่งโรจน์ ดีล้ี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การพฒันาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร นายรุ่งโรจน์ ดีล้ี 80% 10 ส.ค 64 4 พ.ย 64 ผอ.สสจ ผ่าน
(ต. เลขที ่2250) (ต. เลขที ่2250) ปี 2563 นายเรืองพจน์ ธารานาถ 20%
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 2. การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรในกรุงเทพมหานคร
ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

11 นางสาวณัฏฐ์นันทน์  ผ่องมณี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ในแปลงใหญผั่ก น.ส ณัฏฐ์นันทน์ ผ่องมณี 100% 10 ส.ค 64 4 พ.ย 64 ผอ.สสจ ผ่าน
(ต. เลขที ่2252) (ต. เลขที ่2252) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปี 2562
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 2. การส่งเสริมและพฒันาการยกระดับแปลงใหญด้่วยเกษตร
ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

12 นางสาวกาญจนา  โสหรัุตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การผลิตขยายพนัธุ์พชืด้วยวธิกีารเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อเพือ่ นางสาวกาญจนา โสหรัุตน์ 100% 11 ส.ค 64 4 พ.ย 64 ผอ.สสจ แกไ้ข
(ต. เลขที ่1676) (ต. เลขที ่1676) สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 2. การพฒันาการขยายพนัธุ์มะละกอพนัธุ์เรดเลด้ีด้วยวธิกีารเพาะ
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่5 เล้ียงเนือ้เยื่อ
จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสงขลา
(ศูนย์ขายพนัธุ์พชืที ่4 จงัหวดันครศรีธรรมราช (ศูนย์ขายพนัธุ์พชืที ่4 จงัหวดันครศรีธรรมราช
กองขยายพนัธุ์พชื) กองขยายพนัธุ์พชื)
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันทีเ่สนอ ค ำสั่ง

ดับ ชือ่ - สกุล ปจัจุบนั ที่ขอประเมิน ชือ่ผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ทีป่ระชุม ฝสต. กรมฯ

ที่
ผู้ร่วมด าเนินการ

13 นายภาณุพงศ์ ชลชลา นักวชิาการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ นายภาณุพงศ์ ชลชลา 90% 13 ส.ค 64 4 พ.ย 64 ผอ.สสจ ผ่าน
(ต. เลขที ่1157) (ต. เลขที ่1157) กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 นางชลอ ภริมย์ภกัด์ิ 5%
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 2. การเพิม่ประสิทธภิาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลสู่เกษตร น.ส นภาพร ตระการตาทิพย์ 5%
ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร แปลงใหญ่

14 วา่ทีร้่อยตรีชัยกจิ บุญสรรค์สร้าง นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายปฎบิัติการ นักวชิาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฎบิัติการชี้แจงแนวทางการใช้โปรแกรม วา่ทีร้่อยตรีชัยกจิ บุญสรรค์สร้าง 80% 13 ส.ค 64 19 ต.ค 64 ผอ.ศสท แกไ้ข
(ต. เลขที ่11266) (ต. เลขที ่11266) ทะเบียนเกษตรกรและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน นายกติติศักด์ิ ประดิษฐ์กลุ 20%
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตกรเชิงแผนที ่ปี 2562
ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่2 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่2 2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลผังแปลงทะเบียนเกษตรกรกบังาน
จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพชืเชิงแผนที ่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ

ของส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที ่2 จงัหวดัราชบุรี

15 นายบดีศร พุม่รุ่งเรือง นักวชิาการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการผลิตและขยายพนัธุ์พชืดี กจิกรรมพฒันาองค์ความรู้ นายบดีศร พุม่รุ่งเรือง 80% 13 ส.ค 64 1 พ.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ ผ่าน
(ต. เลขที ่1071) (ต. เลขที ่1071) และศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตและขยายพนัธุ์พชื นางสุกญัญา ตู้แกว้ 10%
กลุ่มส่งเสริมพนัธุ์พชืเพาะเล้ียง กลุ่มส่งเสริมพนัธุ์พชืเพาะเล้ียง การอบรมเชิงปฎบิัติการการสร้างและพฒันาเครือข่ายด้านการผลิตนางจนัทิมาภรณ์ ศรีมงคล 10%
ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านักพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร และขยายพนัธุ์พชื ณ  กรมส่งเสริมการเกษตรและศูนย์ขยายพนัธุ์
(กลุ่มผลิตและขยายพนัธพ์ชื (กลุ่มผลิตและขยายพนัธพ์ชื พชืที ่1 -10 ปี 2563
กองขยายพนัธุ์พชื)  กองขยายพนัธุ์พชื) 2. การพฒันาบรรจภุณัฑ์ส าหรับการจดัสงพชืพนัธุ์ดีของกองขยาย

พนัธุ์พชืและศูนย์ขยายพนัธุ์พชื

16 นางสาวสุณัฐธดิา วรีวฒันเมธนิทร์ นักวชิาการเงินและบัญชีปฎบิัติการ นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 1. การจดัท าแนวทางการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจา่ยเงิน นางสาวสุณัฐธดิา วรีวฒันเมธนิทร์ 80% 13 ส.ค 64 10 ก.ย 64 รองกลุฤดี ผ่าน ที ่1657/64

(ต. เลขที ่112) (ต. เลขที ่112) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาวชลาลัย มัณฑปาน 10% 12 ต.ค 64
กลุ่มพฒันาระบบงานคลัง กลุ่มพฒันาระบบงานคลัง 2. การพฒันาศักยภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรบรรจใุหม่ นางสาวจติิรัตน์ กนัข า 10%
กองคลัง กองคลัง ในสังกดักองคลัง

17 นางสาวสุจติรา ปัญญาพสิิทธิ์ นักวชิาการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการเกษตรช านาญการ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฎบิัติการพฒันาความรู้และศักยภาพ นางสาวสุจติรา ปัญญาพสิิทธิ์ 80% 16 ส.ค 64 1 พ.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ ผ่าน
(ต. เลขที ่1180) (ต. เลขที ่1180) เจา้หน้าทีด้่านการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ นางภริูพนัธุ์ สุวรรณเมฆ 10%
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์ 10%
ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร 2. การเพิม่ประสิทธภิาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญไ่ม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร 

18 นายเกริกพล วงศ์ชู นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การปรับปรุงราคากลางพนัธุ์พชืเพือ่ใช้ประกอบการจดัท า นายเกริกพล  วงศ์ชู 70% 16 ส.ค 64 1 พ.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ แกไ้ข
(ต. เลขที ่5952) (ต. เลขที ่5952) ประกาศราคาจ าหน่ายพนัธุ์พชื ผลผลิตและผลพลอยได้ จากการ นางสาวอาภรณ์ อรุณศิริโชค 15%
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพรก ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพรก ด าเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายน าโชค บุญมี 15%
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปี 2563
(ฝ่ายบริหารทัว่ไป กองขยายพนัธุ์พชื) (ฝ่ายบริหารทัว่ไป กองขยายพนัธุ์พชื) 2. การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มออนไลน์  ในการส ารวจและจดัเกบ็

ข้อมูลด้านการเกษตรของอ าเภอบ้านแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันทีเ่สนอ ค ำสั่ง

ดับ ชือ่ - สกุล ปจัจุบนั ที่ขอประเมิน ชือ่ผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ทีป่ระชุม ฝสต. กรมฯ

ที่
ผู้ร่วมด าเนินการ

19 นายน าโชค บุญมี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฎบิัติการ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 1. การบริหารเงินทุนในการผลิตและขยายพชืพนัธุ์ดี นายน าโชค บุญมี 70% 16 ส.ค 64 1 พ.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ ผ่าน
(ต. เลขที ่2799) (ต. เลขที ่2799) ของกองขยายพนัธุ์พชื ปี 2563 นางสาวอาภรณ์ อรุณศิริโชค 30%
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรี 2. การเพิม่ศักยภาพภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการตลาดแป้งเท้า
จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ยายม่อม ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี
(กลุ่มตลาดและเงินทุนหมุนเวยีน (กลุ่มตลาดและเงินทุนหมุนเวยีน
 กองขยายพนัธุ์พชื)  กองขยายพนัธุ์พชื)

20 นางสาวนิภาวรรณ อคัพนิ นิติกรปฏบิัติการ นิติกรช านาญการ 1. การจดัท าค าใหก้ารและค าใหก้ารเพิม่เติมคดีปกครองเกีย่วกบั นางสาวนิภาวรรณ อคัพนิ 100% 16 ส.ค 64 25 ต.ค 64 ผอ.กกจ ผ่าน
(ต. เลขที ่162) (ต. เลขที ่162) การบริหารงานบุคคลต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีกรมส่งเสริมการ
กลุ่มวนิัยและนิติการ (กลุ่มวนิัย) กลุ่มวนิัยและนิติการ (กลุ่มวนิัย) เกษตร มีค าส่ังเพิม่โทษเป็นไล่ออกจากราชการ ปี 2563 เล่ือนเป็น
กองการเจา้หน้าที่ กองการเจา้หน้าที่ 2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีถุ่กต้องในการด าเนินงาน 9 พ.ย 64

ด้านวนิัยของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปของส านักงานเกษตรจงัหวดั
และส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร
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