
                                                                                                                                                                                                                  

ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ประกำศ 25 พฤษภำคม 2563
1 นางสาวศุทธลัิกษณ์ ชนะสุข นกัทรัพยากรบคุคล นกัทรัพยากรบคุคล 1. การประเมินผลการตรวจราชการโครงการระบบส่งเสริม น.ส.ศุทธลัิกษณ์ ชนะสุข 100% 28 พ.ค 63 17 มิ.ย 63 ผอ.กกจ ผ่าน 9 ก.ค 63 ที่ 937/63

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (ผอ.กลุ่ม) การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนใต้ 16 ก.ค 63

(ต.เลขที่ 864) (ต.เลขที่ 888) 2. แนวทางการยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ เล่ือน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนือ่ง บริหารจัดการกลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเนือ่งใหม้ีสมรรถนะสูง 26 มิ.ย 63

ส านกัพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านกัพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2 นางสาวสุทนิ หรัิญอ่อน นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการเกษตรยัง่ยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเทา้พ่อ นางสาวสุทนิ หรัิญอ่อน 100% 10 มิ.ย 63 1 ก.ค 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 21 ก.ย 63 ที่ 1417/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม) ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ยืน) เศรษฐพงศ์ 7 ต.ค 63

(ต.เลขที่ 10482) (ต.เลขที่ 10445) จังหวดัอ่างทอง ป ี2560
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนนิงานระบบส่งเสริมการเกษตร 18 ส.ค 63 24 ส.ค 63 ผู้ทรงฯ ผ่าน

ส านกังานเกษตรจังหวดัอ่างทอง ส านกังานเกษตรจังหวดัอ่างทอง แบบแปลงใหญ่ ตามแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เศรษฐพงศ์
เชิงพื้นที่ จังหวดัอ่างทอง

3 นายธรีะศักด์ิ ศรีวชิัย นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 1. การด าเนนิงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ นายธรีะศักด์ิ  ศรีวชิัย 70% 16 มิ.ย 63 1 ก.ค 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 21 ก.ย 63 ที่ 1417/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  เกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช น.ส จุลัยรัตน ์ ยาฝ้ัน 15% เศรษฐพงศ์ 7 ต.ค 63

(ต.เลขที่ 11292) (ต.เลขที่ 11288) จังหวดัเชียงใหม่ ป ี2562 น.ส นชุจารี วนาศิริ 15%
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตล าไยในพื้นที่ภาคเหนอื
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา ตอนบนตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 18 ส.ค 63 24 ส.ค 63 ผู้ทรงฯ ผ่าน

การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ (zoning) เศรษฐพงศ์

4 นายพัชญ์ธน วกิัน นกัทรัพยากรบคุคล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการพัฒนาบทบาทผู้น าในการขับเคล่ือนงาน นายพัชญ์ธน วกิัน 100% 17 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 12 ต.ค 63 ที่ 1555/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ป ี2562 5 พ.ย 63

(ต.เลขที่ 1596) (ต.เลขที่ 1606) 2. การพัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสู่กลุ่มต้นแบบ
กลุ่มพัฒนาบคุลากร กลุ่มพัฒนาบคุลากร (Smart Group) 26 ส.ค 63 11 ก.ย 63 ผ่าน

ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

5 นายรุ่งศิริ  ประสงค์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 1. การเชือ่มโยงระบบฐานข้อมูลด้วยระบบมาตรฐาน นายรุ่งศิริ ประสงค์ 100% 18 มิ.ย 63 14 ก.ค 63 ผอ.ศสท แก้ไข 6 ม.ค 64 ที่ 103/64
ช านาญการ ช านาญการ ในการแลกเปล่ียนข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร 21 ม.ค 64

(ต. เลขที่ 285) (ต. เลขที่ 276) (Enterprise Service Bus : ESB)
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ 2. การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวร์ิค 16 พ.ย 63 8 ธ.ค 63 ผ่าน

(กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Framework)
และความมัน่คงทางไซเบอร์) และการส่ือสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร
6 นางวสิาสิน ี ใจด้วง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว นางวสิาสินี ใจด้วง 70% 19 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 6 ต.ค 63 ที่ 1491/63

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม) กิจกรรมเบกิแทนกรมการข้าว จังหวดัพะเยา นายยงยุทธ ดาวตาก 30% 27 ต.ค 63
(ต. เลขที่ 6050) (ต. เลขที่ 6030) 2. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรแปลงใหญ่โดยใช้
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มอารักขาพืช กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 19 ส.ค 63 11 ก.ย 63 ผ่าน

ส านกังานเกษตรจังหวดัพะเยา ส านกังานเกษตรจังหวดัพะเยา

บญัชีรำยชื่อผู้ขอรับกำรประเมินผลงำนประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ 9  ธันวำคม 2564

ผู้ร่วมด ำเนินกำร
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

7 นางสาววชัรี ด้วงแก้ว นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 1. โครงการประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงาน นางสาววชัรี ด้วงแก้ว 80% 19 มิ.ย 63 13 ก.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 6 ต.ค 63 ที่ 1491/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ส่งเสริมการเกษตร ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร น.ส.รัตนาภรณ์ นวลแก้ว 20% 27 ต.ค 63

(ต. เลขที่ 1530) (ต. เลขที่ 11281) ที่ 5 จังหวดัสงขลา ป ี2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การใช้ฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 19 ส.ค 63 11 ก.ย 63 ผ่าน

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การผลิตปาล์มน้ ามันในพื้นที่ไม่เหมาะสมของภาคใต้ตอนล่าง
ที่ 5 จังหวดัสงขลา ที่ 5 จังหวดัสงขลา

8 นายศักดา  บญุสังวาลย์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายศักดา บญุสังวาลย์ 100% 22 มิ.ย 63 29 ก.ค 63 ที่ปรึกษายุพา ผ่าน 28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (ผอ.ศูนย)์ (มันส าปะหลัง) ป ี2562 จังหวดัก าแพงเพชร 5 ต.ค 63

(ต.เลขที่ 7575) (ต.เลขที่ 1640) ด้วยการไถระเบดิดินดาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การส่งเสริมใหอ้ะโวคะโดเปน็พืชเศรษฐกิจทางเลือก

จังหวดัก าแพงเพชร จังหวดัตาก (เกษตรที่สูง)
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา ส านกังานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ การเกษตรที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

9 นายสายันต์  สุขมิสา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางตะเคียน นายสายันต์ สุขมิสา 90% 23 มิ.ย 63 29 ก.ค 63 ที่ปรึกษายุพา ผ่าน 28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม) อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม ป ี2562 นางปยิะวรรณ โหงวสกุล 10% 5 ต.ค 63

(ต. เลขที่ 9256) (ต. เลขที่ 9241) 2. การขับเคล่ือนการด าเนนิงานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ระดับต าบลแบบบรูณาการ จังหวดัสมุทรสงคราม

ส านักงานเกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม ส านกังานเกษตรจังหวดัพะเยา

10 นายอาทร วงษ์สง่า นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการขึนทะเบยีนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร นายอาทร วงษ์สง่า 100% 23 มิ.ย 63 29 ก.ค 63 ที่ปรึกษายุพา ผ่าน 28 ส.ค 63 ที่ 1394/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม)  ป ี2562 จังหวดัล าพูน 5 ต.ค 63

(ต. เลขที่ 8287) (ต. เลขที่ 8278) 2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนในพื้นที่ส่งเสริม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การเกษตรแบบแปลงใหญ่
ส านกังานเกษตรจังหวดัล าพูน ส านกังานเกษตรจังหวดัพะเยา

11 นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นกัวชิาการเผยแพร่ นกัวชิาการเผยแพร่ 1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบ นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา 100% 23 มิ.ย 63 21 ก.ค 63 ผอ. ศพท แก้ไข 17 พ.ย 63 ที่ 1765/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ส่ือวดีีทศันใ์หก้ับเกษตรกร 9 ธ.ค 63

(ต.เลขที่ 910) (ต.เลขที่ 893) 2. การพัฒนาส่ือส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ส่ือสังคม
กลุ่มพัฒนาส่ือส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาส่ือส่งเสริมการเกษตร (social media) 9 ก.ย 63 7 ต.ค 63 ผ่าน

ส านกัพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านกัพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

12 นางจิราภรณ์ นนัทศรี นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรรมยัง่ยืน นางจิราภรณ์ นนัทศรี 100% 26 มิ.ย 63 7 ส.ค 63 ผชช.สุเทพ ผ่าน 14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม) จังหวดันนทบรีุ ปงีบประมาณ 2560 5 ต.ค 63

(ต. เลขที่ 5008) (ต. เลขที่ 8278) 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในจังหวดันนทบรีุ
ส านกังานเกษตรจังหวดันนทบรีุ ส านกังานเกษตรจังหวดันนทบรีุ

13 นายบญุมี แก้วเพ็ขรวงค์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1.การส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่ต าบลผาช้างนอ้ย นายบญุมี แก้วเพ็ขรวงค์ 85% 30 มิ.ย 63 7 ส.ค 63 ผชช.สุเทพ ผ่าน 14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ อ าเภอปง จังหวดัพะเยา ป ี2562 นายสุพจน์ ค ายา 15% 5 ต.ค 63

(ต. เลขที่ 1638) (ต. เลขที่ 1659) 2. การพัฒนาระบบการใช้น้ าแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ส่งเสริม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัพะเยา

จังหวดัพะเยา (เกษตรที่สูง) จังหวดัพะเยา (เกษตรที่สูง)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่
14 นายรัชพล  สวา่งทกุข์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. รายงานผลการด าเนนิงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม นายรัชพล สวา่งทกุข์ 100% 30 มิ.ย 63 7 ส.ค 63 ผชช.สุเทพ ผ่าน 14 ก.ย 63 ที่ 1393/63

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  (หวัหนา้กลุ่ม) ทางเลือก จังหวดัลพบรีุ ปงีบประมาณ พ.ศ 2561 5 ต.ค 63
(ต. เลขที่ 7985) (ต. เลขที่ 7247)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช 2. แนวทางในการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
ส านกังานเกษตรจังหวดัลพบรีุ ส านกังานเกษตรจังหวดัแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน

15 นางสาวศิริรัตน ์ตุ้มโท นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตร 1. สัมนาเชิงปฎบิติัการเจ้าหนา้ที่เปน็ที่ปรึกษาเกษตรกรและ นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท 100% 1 ก.ค 63 30 ก.ค 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 27 พ.ย 63 ที่ 1822/63

(ต.เลขที่ 1230 ช านาญการพิเศษ เปน็วทิยากรด้านมาตรฐาน GAP ระดับเขต ป ี2562 เศรษฐพงศ์ 18 ธ.ค 63
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร (ต.เลขที่ 11265)

(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การจัดท าเมนพูืชทางเลือกเพือขับเคล่ือนงานตามแนวทาง 22 ก.ย 63 9 พ.ย 63 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตกรรรม (Zoning) ส าหรับพื้นที่

ที่ 1 จังหวดัชัยนาท ที่ 2 จังหวดัราชบรีุ ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว

16 นางสุคณทพิย์ ราชสีห์ นกัวชิาการส่งเสริมเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมเกษตร 1. การด าเนนิงานโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวกาโดพันธุ์ดี นางสุคณทพิย์ ราชสีห์ 100% 13 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 10 พ.ย 63 ที่ 1694/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ในพื้นที่โครงการหลวง ตุลาคม 2561 - ธนัวาคม 2562 1 ธ.ค 63

(ต.เลขที่ 1646) (ต.เลขที่ 1600)
ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การวางแผนงานโครงการแผนงานตามยุทธศาสตร์ 9 ต.ค 63 19 ต.ค 63 ผ่าน

จังหวดัเชียงใหม่ เกษตรที่สูง) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่
17 นายเกียรติศักด์ิ  อาจหาญ นกัวชิาการส่งเสริมเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมเกษตร 1. การขับเคล่ือนการด าเนนิงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน นายเกียรติศักด์ิ  อาจหาญ 85% 15 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 16 พ.ย 63 ที่ 1750/63

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ จังหวดัร้อยเอ็ด ป ี2562 นายยุทธนา โพธิ์เกตุ 15% 7 ธ.ค 63
(ต.เลขที่ 7550) (ต.เลขที่ 7494) 2. การส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นายสมาน ศรีทองอินทร์ 10% 12 ต.ค 63 19 ต.ค 63 ผ่าน
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มอารักขาพืช ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร จังหวดัร้อยเอ็ด

ส านกังานเกษตรจังหวดัร้อยเอ็ด ส านกังานเกษตรจังหวดัร้อยเอ็ด

18 นางศิรินทพิย์  สุขเกษม นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า นางศิรินทพิย์ สุขเกษม 80% 16 ก.ค 63 30 ก.ค 63 ผู้ทรงฯ ผ่าน 28 ส.ค 63 ที่ 1397/63

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เกษตรที่ส าคัญ (Zoning) ประจ าปงีบประมาณ 2562 น.ส. ล้ินจี่ บญุมาก 20% เศรษฐพงศ์ 5 ต.ค 63
(ต.เลขที่ 11249) (ต.เลขที่ 11249) 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการการผลิตสินค้า

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
กองวจิยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวจิยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (Agri-Map)

19 นางสาวพนตินาฏ วงศ์ยิม้ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. การส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนภาคตะวนัออก น.ส พนตินาฏ วงศ์ยิม้ 100% 17 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 10 พ.ย 63 ที่ 1694/63
(ต.เลขที่ 1411) ช านาญการพิเศษ เฉียงเหนอืสู่ต้นแบบวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 1 ธ.ค 63

กลุ่มพัฒนาบคุลากร (ต.เลขที่ 1416) 2. การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภาคตะวนัออก 5 ต.ค 63 19 ต.ค 63 ผ่าน 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เฉียงเหนอื
ที่ 4 จังหวดัขอนแก่น ที่ 4 จังหวดัขอนแก่น

20 นางสาววไิลวรรณ สีนา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. รายงานผลการบรูณาการงนส่งเสริมการเกษตรกับ น.ส วไิลวรรณ สีนา 100% 20 ก.ค 63 22 ก.ย 63 ผชช.สุเทพ แก้ไข 9 ก.พ 64 ที่ 476/64
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ (หวัหนา้กลุ่ม) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัตรัง ปงีบประมาณ พ.ศ 2561 เล่ือนเปน็ 5 เม.ย 64

(ต.เลขที่ 3718) (ต.เลขที่ 6138) 2. การบรูณาการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ 30 ก.ย 63
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวดัพังงาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั 25 พ.ย 63 4 ม.ค 63 ผ่าน

ส านกังานเกษตรจังหวดัตรัง ส านกังานเกษตรจังหวดัพังงา
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

21 นางอมรรัฎฐ์ ชืน่มาลัย นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 1. การสัมนาเชิงปฎบิติัการชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน นางอมรรัฎฐ์ ชืน่มาลัย 80% 23 ก.ค 63 22 ก.ย 63 ผชช.สุเทพ ผ่าน 4 พ.ย 63 ที่ 1732/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร นางศิรินทพิย์ สุขเกษม 20% เล่ือนเปน็ 3 ธ.ค 63

(ต.เลขที่ 11247) (ต.เลขที่ 11247) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจ าปงีบประมาณ 30 ก.ย 63
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2563
กองวจิยัและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร กองวจิยัและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 2. การน าเสนพิืชทางเลือกเพื่อการปรับเปล่ียนในพื้นที่ไม่

เหมาะสมตาม Agri-Map ในรูปแบบ online

22 นางวรนชุ บรูภกัด์ิ นกัทรัพยากรบคุค นกัทรัพยากรบคุคล 1. การฝึกอบรมหลักสูตรนกัส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ นางวรนชุ บรูภกัด์ิ 80% 23 ก.ค 63 11 ส.ค 63 ผอ.กกจ ผ่าน 14 ก.ย 63 ที่ 1393/63
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน รุ่นที่ 4 ป ี2561 นางนติยา อริยรัตนวงศ์ 20% 5 ต.ค 63

(ต.เลขที่ 1410) (ต.เลขที่ 1406) 2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฎบิติังานส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาบคุลากร กลุ่มพัฒนาบคุลากร ของบคุลากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่4 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่4

จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

23 นางสาวปภทัร์ฐลัญช์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 1. ติดตามโครงการสนบัสนนุสินเชือ่เกษตรกรชาวสวนยางราย น.ส.ปภทัร์ฐลัญช์ 100% 23 ก.ค 63 22 ก.ย 63 ผชช.สุเทพ แก้ไข 9 ก.พ 64 ที่ 476/64
                  สรชัชบวรชัย ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ป ี2560/2561  สรชัชบวรชัย เล่ือนเปน็ 5 เม.ย 64

(ต.เลขที่ 1425) (ต.เลขที่ 1160) 30 ก.ย 63
กลุ่มพัฒนาบคุลากร กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ ามัน 2. การน านวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้กับผลิตภณัฑ์

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่4 ส านกัส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 30 พ.ย 63 4 ม.ค 63 ผ่าน
จังหวดัขอนแก่น

24 นายพงษ์ศักด์ิ  ใจงาม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. การจัดท าโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวดัสุพรรณบรีุ นายพงษ์ศักด์ิ ใจงาม 100% 23 ก.ค 63 14 ก.ย 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 23 ธ.ค 63 ที่ 64/64

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และขอสนบัสนนุงบประมาณตามแผนปฎบิติัราชการประจ าปี  เศรษฐพงศ์ 15 ม.ค 64
(ต.เลขที่ 9701) (ต.เลขที่ 9332) ของจังหวดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2563

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมการปรับพื้นที่การปลูกอ้อยโรงงานรองรับ 16 พ.ย 63 1 ธ.ค 63 ผ่าน
ส านกังานเกษตรจังหวดัสุพรรณบรีุ ส านกังานเกษตรจังหวดัสระแก้ว การใช้เคร่ืองจักรและรถตัดอ้อยเพื่อการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

และลดพื้นที่การเผาในจังหวดัสระแก้ว

25 นางอุไร  แสงภกัดี นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. โครงการตลาดเกษตรกร ป ี2562 นางอุไร แสงภกัดี 100% 24 ก.ค 63 14 ก.ย 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 4 ม.ค 64 ที่ 120/64

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ (หวัหนา้กลุ่ม) 2. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวดัตรัง เศรษฐพงศ์ 25 ม.ค 64
(ต.เลขที่ 3719) (ต.เลขที่ 3711)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 23 พ.ย 63 1 ธ.ค 63 ผ่าน
ส านกังานเกษตรจังหวดัตรัง ส านกังานเกษตรจังหวดัตรัง

26 นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. การน าส่ือมวลชนดูงานแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง 100% 24 ก.ค 63 14 ก.ย 63 ผู้ทรงฯ แก้ไข 5 ต.ค 64 ที่ 1780/64

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ (หวัหนา้กลุ่ม) จังหวดัอุทยัธาน ีกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงาน เศรษฐพงศ์ 11 พ.ย 64
(ต.เลขที่ 10901) (ต.เลขที่ 10836) ส่งเสริมการเกษตร ป ี2562
กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาตลาดส่ือสังคมออนไลนข์องสินค้าวสิาหกิจชุมชน 23 พ.ย 63 1 ธ.ค 63 ผ่าน

ส านกังานเกษตรจังหวดัอุทยัธานี ส านักงานเกษตรจงัหวดัอุทัยธานี จังหวดัอุทยัธาน ี 29 ก.ย 64

ประกำศ 30 กรกฎำคม 2563

1 นายประเสริฐ อนิเกตุสมบูรณ์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดท าแปลงสาธติเกษตรทฤษฎใีหม่ ภายใต้ศูนย์ศึกษา นายประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์ 100% 11 ส.ค 63 18 พ.ย 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 3 มี.ค 64 ที่ 473/64
ช านาญการ (ต.เลขที่ 11292) การพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ป ี2561 5 เม.ย 64

(ต.เลขที่ 2280) กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมการผลิตยางพาราของภาคเหนอืตอนบนตาม 11 ม.ค 64 27 ม.ค 64 แก้ไข
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวเกษตรทฤษฎใีหม่

ส านักงานเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ 16 ก.พ 64 22 ก.พ 64 ผ่าน
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

2 นายติณณปรัชย์ วงศ์จติธรรม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการ The 3Rd Asia 4-H Neteork Conferance นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม 80% 14 ส.ค 63 18 พ.ย 63 ผชช.ชาญยุทธ์ ผ่าน 27 พ.ย 63 ที่ 1809/63
ช านาญการ (ต.เลขที่ 939) 2. การพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer สู่เครือข่าย นายพัฒนร์พี สืบขจร 20%  17 ธ.ค 63

(ต.เลขที่ 952) กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เกษตรกรแบบครบวงจร
กลุ่มพัฒนาแม่บา้นเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน

และเคหกิจเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน

3 นางวรัญญา แพ่งแสง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ นางวรัญญา แพ่งแสง 100% 21 ส.ค 63 18 พ.ย 63 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 3 มี.ค 64 ที่ 473/64
ช านาญการ (ต.เลขที่ 3150) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวดัชุมพร 5 เม.ย 64

(ต.เลขที่ 3157) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพลารเชือ่มโยงเครือข่าย Young Smart 7 ม.ค 64 27 ม.ค 64 แก้ไข
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจงัหวดัชุมพร Farmer จังหวดัชุมพร
ส านกังานเกษตรจังหวดัชุมพร 16 ก.พ 64 22 ก.พ 64 ผ่าน

4 นายจารึก ศิริกุล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน นายจารึก ศิริกุล 100% 3 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 15 ก.พ 64 ที่ 528/64
ช านาญการ (ต.เลขที่ 7178) จังหวดัมุกดาหาร ป ี2562 9 เม.ย 64

(ต.เลขที่ 7202) กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศูนบจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวดัมุกดาหาร 15 ม.ค 64 29 ม.ค 64 ผ่าน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจงัหวดัมุกดาหาร

ส านกังานเกษตรจังหวดัมุกดาหาร
5 นายสรรพสิทธิ์  สิงหป์ี นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การติดตามนเิทศงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) นายสรรพสิทธิ์ สิงหป์ี 100% 15 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 15 ก.พ 64 ที่ 528/64

(ต.เลขที่ 11268) (ต.เลขที่ 11268) ระดับเขต ป ี2563 9 เม.ย 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดโรงงานภาคตะวนัออกโดยใช้ 6 ม.ค 64 15 ม.ค 64 ผ่าน

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่3 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่3 แผนที่เกษตรเพือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
จังหวดัระยอง จังหวดัระยอง

6 นายบญุมี แก้วสวสัด์ิ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการลิตและการแปรรูป นายบญุมี แก้วสวสัด์ิ 100% 18 ก.ย 63 2 ธ.ค 63 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 2 มี.ค 64 ที่ 474/64
(ต.เลขที่ 2697) (หวัหนา้กลุ่ม) สมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปล่ียนจังหวดัยโสธร ป ี2562 5 เม.ย 64

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ต.เลขที่ 3998) 27 ม.ค 64 29 ม.ค 64 ผ่าน
จังหวดัยโสธร กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวดันครนายก

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ที ่4 ส านกังานเกษตรจังหวดันครนายก
จังหวดัขอนแก่น

ประกำศ 10 มนีำคม 2564
1 นางสาวจรีะนันท์ พทุธสอน นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรภาค นางสาวจรีะนันท์ พุทธสอน 100% 22 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 29 ก.ค 64 ที่ 1208/64

(ต.เลขที่ 1418) (ต.เลขที่ 11272) ตะวนัออกเฉียงเหนอื ป ี2563 เล่ือนเปน็ 17 ส.ค 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการส่งเสริมการปรับเปล่ียนพ้นที่ที่ไม่เหมาะกับการ 3 พ.ค 64
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ปลูกข้าวเปน็พืชอืน่ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Zoning) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 11 มิ.ย 64 17 มิ.ย 64 ผ่าน
 ที่ 4 จังหวดัขอนแก่น  ที่ 4 จังหวดัขอนแก่น

2 นางสาวกัลลิกา ตาระกา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพด้วยนวตักรรมเคร่ืองหย่อน นางสาวกัลลิกา  ตาระกา 80% 22 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 29 ก.ค 64 ที่ 1208/64
ช านาญการ (ต.เลขที่ 1236) กล้าข้าว I-KIAM KU ในนาแปลงใหญ่กรุงเทพมหานคร นายธนโชติ หอมแย้ม 10% เล่ือนเปน็ 17 ส.ค 64
(ต.เลขที่ 2258) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ป ี2562 นางสาวพรทพิย์ ขันนอก 10% 3 พ.ค 64
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรด้วยนวตักรรมการเกษตร
ส านกังานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ที่ 1 จังหวดัชัยนาท และเกษตรมูลค่าสูงส าหรับจังหวดัภาคกลางของส านกังานส่งเสริม 10 มิ.ย 64 17 มิ.ย 64 ผ่าน

และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวดัชัยนาท
3 นายธนพงศ์ ส าเภาลอย นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์ (นกัวชิาการส่งเสริม 1. การศึกษาอาหารที่เหมาะสมส าหรับการผลิตนางพญาผ้ึงพันธุ์ นายธนพงศ์ ส าเภาลอย 70% 30 มี.ค 64 27 เม.ย 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 29 ก.ค 64 ที่ 1208/64

ช านาญการ การเกษตรช านาญการพิเศษ) ป ี2562 ทะเบยีนวจิัยเลขที่ 62-006011-01-0014 นายธราทพิย์ ปาวะระ 20% เล่ือนเปน็ 17 ส.ค 64
(ต. เลขที่ 1623) (ต. เลขที่ 1620) กรมส่งเสริมการเกษตร นายปริวรรต ปญัจะ 10% 3 พ.ค 64
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. แนวทางพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพน้ าผ้ึงของสมาชิก
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม่ ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม่ แปลงใหญ่ผ้ึงพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 14 มิ.ย 64 17 มิ.ย 64 ผ่าน
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม่
ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

4 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์ 1. การด าเนนิงานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทหาร นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ 100% 30 มี.ค 64 13 พ.ค 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 29 ก.ค 64 ที่ 1210/64
ช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กองประจ าการ สู่การเปน็ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ของศูนย์ขยาย เศรษฐพงศ์ 17 ส.ค 64
(ต. เลขที่ 3289) (ต. เลขที่ 1674) พันธุ์พืชที่ 7 จังหวดัมหาสารคาม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาใหเ้ปน็ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอด
จังหวดัมหาสารคาม จังหวดัล าพูน เทคโนโลยีด้านการเกษตร และเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 1 ก.ค 64 6 ก.ค 64 ผ่าน
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวดัล าพูน
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัเชียงใหม่
(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวดัมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวดัล าพูน
กองขยายพันธุ์พืช) กองขยายพันธุ์พืช)

5 นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. สัมมนาเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต ประจ าปงีบประมาณ นายจาตุรนต์ สุวรรณพินท์ 100% 2 เม.ย 64 13 พ.ค 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 5 ต.ค 64 ที่ 1770/64

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ พ.ศ 2563 เศรษฐพงศ์ 11 พ.ย 64
(ต. เลขที่ 11288) (ต. เลขที่ 11288) 2. แนวทางการพัฒนาการขับเคล่ือนการบริหารจัดการพื้นที่
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรรม (Zoning) ของภาคเหนอื ด้วยกระบวนการพัฒนา
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 9 ก.ค 64 30 ส.ค 64 ผ่าน
ที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

6 นางสาวเชาวนฐ์ี  โคมแก้ว นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1. งานชุมนมุยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับ นางสาวเชาวนฐ์ี  โคมแก้ว 80% 7 เม.ย 64 13 พ.ค 64 ผู้ทรงฯ ผ่าน 4 มิ.ย 64 ที่ 829/64

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ประเทศ ประจ าป ี2562 นายพัฒนร์พี สืบขจร 20% เศรษฐพงศ์ 22 มิ.ย 64
(ต. เลขที่ 969) (ต. เลขที่ 249) 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรในยุคดิจิทลัของ
กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน กองวจิยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(กองพัฒนาเกษตรกร)

7 นายธราทพิย์ ปาวะระ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการผลิตและขยายพันธุ์นางพญาผ้ึงสายพันธุ์ดีสนบัสนนุ นายธราทพิย์  ปาวะระ 70% 9 เม.ย 64 6 พ.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 4 มิ.ย 64 ที่ 830/64
ช านาญการ (ต. เลขที่ 11287) แก่เกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึง ป ี2562 นายธราพงศ์ ส าเภาลอย 30% 22 มิ.ย 64
(ต. เลขที่ 1624) กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกาแฟโดยการบริหารจัดการ
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นที่ภาคเหนอื
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่
ที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่

8 นางสาววนัดี แสนประสิทธิ์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ระดับเขต นางสาววนัดี แสนประสิทธิ์ 70% 19 เม.ย 64 6 พ.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 28 พ.ค 64 ที่ 808/64
(ต.เลขที่ 1291) (ต.เลขที่ 1279) (ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวดัราชบรีุ) นางสาวณัตฐา พลเสน 15% 17 มิ.ย 64
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปงีบประมาณ พ.ศ  2563 นางสาวปัญจภรณ์ พุฒิอินทร์ 15%
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏบิติัการภายใต้การก ากับ
 ที ่2 จงัหวดัราชบุรี  ที ่2 จงัหวดัราชบุรี ดูแลของส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวดัราชบรีุ

สู่การเปน็แหล่งศึกษา วจิัย และทดสอบด้านวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

9 นางสาวนวรัตน ์กวนิพิศุทธิ์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) 1. การคัดเลือกบคุคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึน้ นางสาวนวรัตน์ กวนิพิศุทธิ์ 90% 19 เม.ย 64 13 พ.ค 64 ผอ.กกจ ผ่าน 10 มิ.ย 64 ที่ 827/64
(ต.เลขที่ 137) (ต.เลขที่ 131) แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดับช านาญการพิเศษ น.ส.จินรดาวรรณ นลิสุวรรณ 10% 21 มิ.ย 64
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 รอบที่ 1 ป ี2563
กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจ้าหนา้ที่ 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนนิงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง

ข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

10 นางสาวอรุณี สุขนว่ม นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ2564 นางสาวอรุณี สุขนว่ม 80% 19 เม.ย 64 4 มิ.ย 64 ผอ. กผง แก้ไข 31 ส.ค 64 ที่ 1589/64
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

(ต.เลขที่ 189) (ผอ.กลุ่ม) กรณีงบด าเนนิงานโครงการ น.ส. ชรินทรัตน์ อัมพุนนัทน์ 10% 4 ต.ค 64
กลุ่มโครงการและงบประมาณ (ต.เลขที่ 184) 2. การจัดท าโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรใหส้อดคล้องกับ น.ส. กรรณิการ์ จอมดวง 10%
กองแผนงาน กลุ่มโครงการและงบประมาณ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 29 ก.ค 64 10 ส.ค 64 ผ่าน

กองแผนงาน และนโยบายระดับต่างๆ

11 นายพงษ์ศักด์ิ ชัยสิทธิ์ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการติดตามนเิทศ และประเมนผลโครงการส่งเสริมการเพิ่ม นายพงษ์ศักด์ิ ชัยสิทธิ์ 100% 22 เม.ย 64 6 พ.ค 64 ผอ.สสจ แก้ไข 29 ก.ค 64 ที่ 1208/64
(ต. เลขที่ 11289) (ต. เลขที่ 11289) ประสิทธภิาพการใช้น้ าในระดับไร่นา ป ี2563 ภาคเหนอื 17 ส.ค 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ภาคเหนอื ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Zoning) 1 ก.ค 64 19 ก.ค 64 ผ่าน

ที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่

12 นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงาน นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ 85% 22 เม.ย 64 6 พ.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 18 พ.ค 64 ที่ 764/64
(ต.เลขที่ 1287) (ต.เลขที่ 1285) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับเขต ป ี2562 นางสาววนัดี  แสนประสิทธิ์ 10% 7 มิ.ย 64
กลุ่มพัฒนาบคุลากร กลุ่มพัฒนาบคุลากร 2. การส่งเสริมศักยภาพผู้น ากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เปน็ต้นแบบ นายกิติศักด์ิ ประดิษฐ์กุล 5%
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) (ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) ในการสร้างความมัน่คงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเพื่อ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รองรับภาวะวกิฤติการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
 ที ่2 จงัหวดัราชบุรี  ที ่2 จงัหวดัราชบุรี ในพื้นที่ 8 จังหวดัภาคตะวนัตก

13 นางสาวนพิวรรณ หมีทอง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการศูนย์ 1. การศึกษาการเพิ่มประสิทธภิาพของกับดักแมลงวนัผลไม้ น.ส นพิวรรณ หมีทอง 80% 30 เม.ย 64 27 พ.ค 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 3 ก.ย 64 ที่ 1618/64
(ต.เลขที่ 11279) (นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ร่วมกับการใช้เชือ้ราบวิเวอเรีย (Beauveria bassiana) นางวชัลี โสพิน 20% 7 ต.ค 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร (ต. เลขที่ 1539) 2. การพัฒนาหมอพืช (Plant Doctor) มืออาชีพในภาคใต้ตอนล่าง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ก.ค 64 16 ส.ค 64 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวดัสงขลา ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 ที่ 5 จังหวดัสงขลา  ที ่5 จงัหวดัสงขลา

14 นายธนากร โปทกิ าชัย นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการศูนย์ 1. การศึกษาลักษณะอะโวคาโดพันธุ์การค้า 5 สายพันธุ์ นายธนากร  โปทกิ าชัย 100% 30 เม.ย 64 27 พ.ค 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 17 ก.ย 64 ที่ 1706/64
(ต.เลขที่ 1641) (นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ในพื้นที่อ าเภอพบพระ จังหวดัตาก 27 ต.ค 64
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ต. เลขที่ 1640) 2. แนวทางส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาคุณภาพอะโวคาโด
จังหวดัตาก (เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจงัหวดัตาก บนพื้นที่สูงของจังหวดัตากอย่างยัง่ยืน 19 ก.ค 64 16 ส.ค 64 ผ่าน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เกษตรที่สูง) ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่ ที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่

15 นางสาวอัจฉรา สมสวย นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนนิงานโครงการประกันภยัข้าวนาป ีปกีารผลิต นางสาวอัจฉรา สมสวย 70% 5 พ.ค 64 27 พ.ค 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 27 ส.ค 64 ที่ 1590/64
(ต.เลขที่ 972) (ต.เลขที่ 251) 2561/62 นายธงอาจ จันทร์แดง 30% 4 ต.ค 64
กลุ่มพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 2. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการเกษตรสู่การปฏบิติั
กองพัฒนาเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย)
(กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน) กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 16 ก.ค 64 16 ส.ค 64 ผ่าน

16 นางสาวนนัทวนั ทองเบญ็ญ์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 1. การขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก นางสาวนนัทวนั ทองเบญ็ญ์ 100% 5 พ.ค 64 27 พ.ค 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 24 ส.ค 64 ที่ 1591/64
(ต.เลขที่ 224) (นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) พระราชด าริ ประจ าป ี2562 4 ต.ค 64
กลุ่มโครงการพระราชด าริ (ต. เลขที่ 236) 2. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมโครงการอันเนือ่งมาจากพระ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ ราชด าริบนพื้นที่สูง 2 ก.ค 64 16 ส.ค 64 ผ่าน
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นทีก่องพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
และวศิวกรรมเกษตร (กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริการจัดการพื้นที่

และวศิวกรรมเกษตร

17 นายณรงค์ ภทัรขวญั นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ/ต าบล ป ี2562 นายณรงค์ ภทัรขวญั 100% 5 พ.ค 64 17 มิ.ย 64 ผู้ทรงฯ ผ่าน 2 ส.ค 64 ที่ 1273/64

(ต.เลขที่ 920) (ต.เลขที่ 912) 2. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เศรษฐพงศ์ 25 ส.ค 64
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม ประจ าต าบล (ศบกต.) เพื่อสนบัสนนุการเชือ่มโยงเครือข่าย
(กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย)(กลุ่มภมูิปญัญาทอ้งถิน่และนวตักรรมด้านการเกษตร) งานส่งเสริมการเกษตร
กองวจิยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวจิยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

18 นางบรรจง บญุมาทรัพย์ไพศาล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. แปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ศัตรูพืช นางบรรจง บญุมาทรัพย์ไพศาล 6 พ.ค 64 17 มิ.ย 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 5 ต.ค 64 ที่ 1777/64

(ต. เลขที่ 1255) (ต. เลขที่ 11260) เพื่อการจัดการศัตรูพืชอย่างเปน็ระบบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 80% เศรษฐพงศ์ 11 พ.ย 64
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวดัชัยนาท ป ี2563 นายภาณุ ภาณุเวช 10%
จงัหวดัชัยนาท (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังสนบัสนนุมาตรการควบคุม นายวรัญญู พิสฐศาสน์ 10%
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที ่1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที ่1 การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ภาคกลาง 13 ส.ค 64 30 ส.ค 64 ผ่าน
จังหวดัชัยนาท จังหวดัชัยนาท

19 นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การขับเคล่ือนการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ นางสาวมีนา เพ็งเจริญ 80% 6 พ.ค 64 17 มิ.ย 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 14 ต.ค 64 ที่ 1818/64

(ต. เลขที่ 1280) (ต. เลขที่ 11263) เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ น.ส. นศิากร ล้ีชาญพานชิกิจ 20% เศรษฐพงศ์ 19 พ.ย 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) จังหวดัราชบรีุ ป ี2563
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที ่2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที ่2 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลังในเขตเหมาะสม 31 ส.ค 64 เล่ือนเปน็ ผ่าน
จังหวดัราชบรีุ จังหวดัราชบรีุ ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในภาคตะวนัตก 13 ก.ย 64

20 นางสาวมารศรี วงศ์อนนัทรัพย์ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การจัดท าแผนปฎบิติัการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. 2563-2565 น.ส มารศรี วงศ์อนนัทรัพย์ 70% 6 พ.ค 64 23 มิ.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ ผ่าน 29 ก.ค 64 ที่ 1252/64
(ต. เลขที่ 1177) (ต. เลขที่ 1177) นายเศรษฐพงศ์ เลขะวฒันะ 10% 23 ส.ค 64
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ 2. การส่งเสริมการบริหารจัดการกล้วยไม้คุณภาพตลอดหว่งโซ่ นางพิสมัย พึ่งวกิรัย 20%
ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อย่างเปน็ระบบ

21 นางสาวณัฐธดิา หา้วหาญ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย นางสาวณัฐธดิา หา้วหาญ 90% 6 พ.ค 64 23 มิ.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ ผ่าน 2 ส.ค 64 ที่ 1274/64
(ต. เลขที่ 1143) (ต. เลขที่ 1143) ป ี2563 นายเกียรติก าจร อินตานิ 10% 25 ส.ค 64
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตล าไย

22 นายนฐัชัย แย้มพิกุลสกุล นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การช่วยเหลือเกษตรกร กรณีไม่ได้รับเงินชดเชยโครงการ นายนฐัชัย  แย้มพิกุลสกุล 100% 6 พ.ค 64 23 มิ.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข 17 ก.ย 64 ที่ 1706/64
(ต. เลขที่ 1210) (ต. เลขที่ 1184) ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ป ี2562/63 27 ต.ค 64
กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหวั กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 2. แนวทางการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด 
ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ ์และการเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ 22 ก.ค 64 16 ส.ค 64 ผ่าน

ดีสู่ผู้บริโภค

23 นางสาวพรพิมล ยองสาร นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นางสาวพรพิมล ยองสาร 70% 6 พ.ค 64 12 ก.ค 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 26 ต.ค 64 ที่ 1819/64
(ต. เลขที่ 1047) (ต. เลขที่ 1191)  นายเกวลิช นาคสิทธิ์ 30% 19 พ.ย 64
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์
ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 17 ก.ย 64 27 ก.ย 64 ผ่าน

(ส านกังานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)

24 นางจันทร์จรัส เกียรต์ิทวมีัน่คง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. ผลการด าเนนิงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋บชีวภาพพีจีอาร์ นางจันทร์จรัส เกียรต์ิทวมีัน่คง 80% 7 พ.ค 64 12 ก.ค 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 8 ต.ค 64 ที่ 1790/64
(ต. เลขที่ 1013) (ต. เลขที่ 1038) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทนุการผลิตข้าวผ่านกลไกการขับเคล่ือน นางชัญญา ทพิานกุะ 20% 15 พ.ย 64
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกีย่ว ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในเขตภาคตะวนัออก
ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

(กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินและปุ๋ย (กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยและปุ๋ย 2. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศปดช.) สู่การด าเนนิ 30 ส.ค 64 27 ก.ย 64 ผ่าน
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) ธรุกิจชุมชน

ประกำศ 8 มถุินำยน 2564

1 นางสาวสุภทัธริา โคตรศิลกูล นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน นางสาวสุภทัธริา โคตรศิลกูล 80% 14 มิ.ย 64 12 ก.ค 64 ข้าราชการบ านาญฯ ผ่าน 27 ส.ค 64 ที่ 1595/64
(ต. เลขที่ 1037) (ต. เลขที่ 1037) ป ี2561 - 2562 นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง 20% 4 ต.ค 64
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีปอ้งกัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีปอ้งกัน
ก าจัดศัตรูพืช ก าจัดศัตรูพืช 2. การเพิ่มประสิทธภิาพงานส่งเสริมการใช้สารเคมีควบคุม
ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ศัตรูพืชของเกษตรกร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)  

2 วา่ที่ร้อยตรีพิรัฐ สุทธโิยค นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ วา่ที่ร้อยตรีพิรัฐ สุทธโิยค 100% 17 มิ.ย 64 12 ก.ค 64 ข้าราชการบ านาญฯ แก้ไข 27 ต.ค 64 ที่ 1805/64
(ต. เลขที่ 1153) (ต. เลขที่ 1153) สวนยางพารา/ปาล์มน้ ามัน ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 16 พ.ย 64
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกาแฟไทย 20 ส.ค 64 27 ก.ย 64 ผ่าน
ส านกัส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านกัส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 นางพรทพิย์ สมวงศ์ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1.การด าเนนิงานผลิตชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืช (เชือ้ราไตรโคเดอร์ นางพรทพิย์ สมวงศ์ 100% 17 มิ.ย 64 19 ก.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 19 ส.ค 64 ที่ 1587/64
(ต. เลขที่ 1023) (ต. เลขที่ 1023) มา เชือ้ราเมตาไรเซียม และเชือ้ราบวิเวอเรีย) ภายใต้โครงการ 4 ต.ค 64
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ปงีบ
ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส านกัพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ประมาณ พ.ศ. 2562
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) 2. การพัฒนาชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการ

เกษตร

4 นางกนกกร แก้วทอง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร นางกนกร แก้วทอง 100% 5 ก.ค 64 30 ส.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 8 ต.ค 64 ที่ 1783/64
(ต. เลขที่ 11282) (ต. เลขที่ 11282) (พืชสมุนไพร) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวดัตรัง 11 พ.ย 64
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร ปงีบประมาณ 2563 เล่ือนเปน็
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 14 ก.ย 64
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
จังหวดัสงขลา จังหวดัสงขลา ของภาคใต้

4 นายพยุงศักด์ิ ยกส้าน นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม นายพยุงศักด์ิ ยกส้าน 80% 9 ก.ค 64 30 ส.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 26 ต.ค 64 ที่ 1804/64
(ต. เลขที่ 11248) (ต. เลขที่ 11248) ปงีบประมาณ 2563 นางศิรินทพิย์ สุขเกษม 20% 16 พ.ย 64
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 2. การเพิ่มประสิทธภิาพโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เล่ือนเปน็
กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 14 ก.ย 64

โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการเกษตร

ประกำศ 18 มถุินำยน 2564

1 นางสุวสิาส์ กันตอนนัตพร นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. การพัฒนาสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่กระบวนการ นางสุวสิาส์ กันตอนนัตพร 90% 22  มิ.ย 64 19 ก.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 19 ส.ค 64 ที่ 1594/64
(ต. เลขที่ 2851) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ รับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้ จังหวดัชลบรีุ น.ส วรรณวลัิย สิทธบิรีุ 10%  4 ต.ค 64
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต. เลขที่ 2788) ป ี2562 - 2563
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

ส านกังานเกษตรจังหวดัชลบรีุ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จังหวดัชลบรีุ
ส านกังานเกษตรจังหวดัชลบรีุ  

2 นายวฒิุนนัท ์ไตรยางค์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า นายวฒิุนนัท์ ไตรยางค์ 100% 15 ก.ค 64 30 ส.ค 64 ผอ.สสจ ผ่าน 8 ต.ค 64 ที่ 1789/64
(ต. เลขที่ 10199) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ เกษตรที่ส าคัญ (Zoning) อ าเภอโพนพิสัย จังหวดัหนองคาย 12 พ.ย 64
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ต. เลขที่ 10358) ป ี2562 เล่ือนเปน็
ส านกังานเกษตรจังหวดัหนองคาย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 14 ก.ย 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัหนองบวัล าภู ส านกังานเกษตรจังหวดัหนองบวัล าภู

3 นางกีรติกร พรรณกมลกุล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร นางกีรติกร พรรณกมลกุล 95% 20 ก.ค 64 30 ส.ค 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 1 ธ.ค 64

(ต. เลขที่ 8263) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยขุมชน (ศดปช.) ใหเ้ปน็ นายศราวธุ พานทอง 5% เศรษฐพงศ์
กลุ่มอารักขาพืช (ต. เลขที่ 8126) ต้นแบบการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรแม่นย า ป ี2562
ส านกังานเกษตรจังหวดัล าปาง กลุ่มอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวดัล าปาง 29 ก.ย 64 28 ต.ค 64 ผ่าน

ส านกังานเกษตรจังหวดัล าปาง สู่ธรุกิจบริหารดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
 

4 นายอนชุิต ผลสวสัด์ิ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. การด าเนนิงานประชาสัมพันธใ์นงานส่งเสริมการเกษตร นายอนชุิต ผลสวสัด์ิ 100% 20 ก.ค 64 10 ก.ย 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข
(ต. เลขที่ 2274) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านกังานเกษตรพื้นที่ 3 กรุงเทพมหานคร ป ี2563 เศรษฐพงศ์
ส านกังานเกษตรพื้นที่ 3 (ต. เลขที่ 9709) 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต เล่ือนเปน็
ส านกังานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวดัสุพรรณบรีุ 13 ก.ย 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัสุพรรณบรีุ 10 พ.ย 64 26 พ.ย 64 แก้ไข

5 นางสาวชุรีรัตน ์สาเสาร์ เกษตรอ าเภอ หวัหนา้กลุ่ม 1. โครงการพัฒนาวสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าว อ าเภอบา้นฉางนางสาวชุรีรัตน์ สาเสาร์ 100% 5 ส.ค 64 10 ก.ย 64 ผู้ทรงฯ แก้ไข 1 ธ.ค 64
นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จังหวดัระยอง ป ี2563 เล่ือนเปน็ เศรษฐพงศ์
(ต. เลขที่ 7819) (ต. เลขที่ 7757) 2. แนวทางการยกระดับวสิาหกิจชุมชน ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 13 ก.ย 64
ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นฉาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวดัระยอง 20 ต.ค 64 28 ต.ค 64 ผ่าน
จังหวดัระยอง ส านกังานเกษตรจังหวดัระยอง

6 นางสาวจิตติมา กาบเย็น นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตถัว่เหลือง และการแปรรูป นางสาวจิตติมา กาบเย็น 100% 5 ส.ค 64 24 ก.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข
(ต. เลขที่ 8122) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ เพิ่มมูลค่าผลผลิตถัว่เหลือง จังหวดัล าปาง ป ี2562
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต. เลขที่ 8120)  
ส านกังานเกษตรจังหวดัล าปาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในการ 11 พ.ย 64 1 ธ.ค 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัล าปาง ขับเคล่ือนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวดัล าปาง

7 นางภริมย์รัตน ์ชูช่วย นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร นางภริมย์รัตน์ ชูช่วย 100% 9 ส.ค 64 24 ก.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข
(ต. เลขที่  3154) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ (ศพก.) จังหวดัชุมพร ป ี2563
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต. เลขที่ 3151) 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ใหม้ีความพร้อม
ส านกังานเกษตรจังหวดัชุมพร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปน็แหล่งเรียนรู้ที่ยัง่ยืน จังหวดัชุมพร 22 พ.ย 64 1 ธ.ค 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัชุมพร
8 นางสาวกรณ์สิรี อภสิิริรัชฎ์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. การจัดท าแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวดัพะเยานางสาวกรณ์สิรี อภสิิริรัชฎ์ 100% 11 ส.ค 64 24 ก.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข

(ต. เลขที่  6034) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ และกลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่ง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต. เลขที่ 6823) ขันการเกษตรระดับภมูิภาค เพื่อขอสนบัสนนุงบประมาณตามแผน
ส านกังานเกษตรจังหวดัพะเยา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ปฎบิติัราชการประจ าป ีพ.ศ. 2564 22 พ.ย 64 1 ธ.ค 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัแพร่ 2. การเพิ่มประสิทธภิาพระบบการบนัทกึข้อมูลส าหรับติดตามให้
ค าแนะน าและการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อยกระดับ
การผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จังหวดัแพร่

9 นางสาวอริสรา ภเูด่นผา นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ หวัหนา้กลุ่ม 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นางสาวอริสรา ภเูด่นผา 100% 13 ส.ค 64 24 ก.ย 64 ผชช.ชาญยุทธ์ แก้ไข
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

(ต. เลขที่  6990) นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จังหวดัมหาสารคาม ป ี2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต. เลขที่ 3824)
ส านกังานเกษตรจังหวดัมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจฃุมฃน จังหวดัตราด 22 พ.ย 64 1 ธ.ค 64

ส านกังานเกษตรจังหวดัตราด

ประกำศ 5 ตลุำคม 2564  

1 นางศิริภรณ์ แก้วคูณ นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช (สมุนไพร) นางศิริภรณ์ แก้วคูณ 90% 14 ต.ค 64
(ต. เลขที่  11185) (ต. เลขที่  11185) ป ี2563 นางสิริดา อุปนนัท์ 10%
กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ
ส านกัส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส านกัส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่ 14 จังหวดั

เมืองสมุนไพร
 

2 นางสาวเหมวดี กะจ่างกลาง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การสัมนาเชิงปฏบิติัการแนวทางการบริหารจัดการการผลิต นางสาวเหมวดี กะจ่างกลาง 90% 18 ต.ค 64
(ต. เลขที่  11273) (ต. เลขที่  11273) สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก นางสาวเกศณี เถือ่นบวัระบติั 10%
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการขับเคล่ือนงานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (Zoning) ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

3 นายเมธ ีมุง่เอือ้มกลาง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและ นายเมธี มุง่เอือ้มกลาง 100% 18 ต.ค 64
(ต. เลขที่  11274) (ต. เลขที่  11274) การเชือ่มโยงเครือข่ายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ป ี2564
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (Zoning) ยางพารา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

4 นางสาวทศัพร ค าสีทา นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้พืชอาหาร หญ้าเนเปยีร์ นางสาวทศัพร ค าสีทา 80% 18 ต.ค 64
(ต. เลขที่  11275) (ต. เลขที่  11275) ปากช่อง 1 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง นางลัดดาวลัย์ นเูร 20%
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการระบบการปลูก มันส าปะหลัง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) โดยใช้หลักโซนนิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

5 นางนววรรณ ทองคนทา นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1 การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นางนววรรณ ทองคนทา 80% 18 ต.ค 64
(ต. เลขที่  11276) (ต. เลขที่  11276) ทางการเกษตร ป ี2563 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวสุมาลี ทวเีดชกุล 20%
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวดันครราชสีมา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การขับเคล่ือนการจัดการเขตพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 อ้อยโรงงานทดแทนพื้นที่นาไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ของส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 จังหวดัขอนแก่น

 
5 นายสุรินทร์  ยีสุ่่นทรง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายสุรินทร์ ยีสุ่่นทรง 100% 15 พ.ย 64

(ต. เลขที่  11284) (ต. เลขที่  11284) ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวดัสงขลา
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การใช้ข้อมูลชัน้ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
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ล ำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง วันที่ วันที่ คณะฯ มติ วันที่เสนอ ค ำสั่ง
ดับ ชื่อ - สกุล ปจัจุบนั/ ที่ขอประเมิน/ ชื่อผลงำน รับผลงำน ประชุม ที่เข้ำประชุม ที่ประชุม ฝสต. กรมฯ
ที่ /สังกัด สังกัด

ผู้ร่วมด ำเนินกำร

ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 การผลิตข้าว และปาล์มน้ ามัน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนงั
จังหวดัสงขลา จังหวดัสงขลา

6 นางสาวอิสรี เก่งนอก นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การสัมนาเชิงปฎบิติัการเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต นางสาวอิสรี เก่งนอก 100% 24 พ.ย 64
(ต. เลขที่  11269) (ต. เลขที่  11269) (RW) ป ี2563 ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในภาค
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร ตะวนัออก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพผลผลิตทเุรียน
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 ภาคตะวนัออกในพื้นที่เกษตรเขตกรรมเหมาะสม
จังหวดัระยอง จังหวดัระยอง

7 นางสาวนนัทมาส ทองปลี นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. การด าเนนิการพัฒนายุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียม นางสาวนนัทมาส ทองปลี 80% 29 พ.ย 64
(ต. เลขที่  11251) (ต. เลขที่  11251) ความพร้อมเปน็เกษตรกรรุ่นใหม่ ป ี2561-2562 นางสาวมยุรี บญุญาเสนยี์กุล 20%
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท านาเกลือทะเลเพื่อพัฒนาเปน็
กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร วสิาหกิจชุมชน

8 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นกัวชิาการเกษตรช านาญการ นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับเขต นางสาวรังรอง วงศ์เดช 100% 3 ธ.ค 64
(ต. เลขที่  11267) (ต. เลขที่  11267) ปงีบประมาณ 2563
กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2. การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ด้วยแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน ์
ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 ส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 (Agri-Map Online)
จังหวดัระยอง จังหวดัระยอง
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