
d nB roolrza dond
IA

fl:il4{ta:ilf]1:tflun:
nuuvrraaTuBu utmqn{'n: n:{ tvttwl ooc(oo

11

\,,L TlqUnln:J lodbm

J A uv- u 4 v u I a - .4 'i 
g 

' &quo o

tSor rJ:ynrfl:rufrory [oiunr:nrotaon rrtr5unl:!:u ttiur'ra{1uLv'totaoutuun{n{ L14Pl1:{41tuvu{

l:s unvr?tr n't: :vo'uqilutrun1:

d ut u v vt:uu zu1'l:11n1:a{14'l9lvfl a{v'log1

dxfir o. ufiifion:urittaBlnr:Lnun: fi nu ooote/r acto aliufr 6r, ulle'luu ferdbm

tE. yris6on:leisraitnr:Lflum: fi nu oools /x dlee.a'iiufi od [tJ19'lUU lodbm
u4 j '

m. fiU{fl0fl1:JA{ta::Jn1:tflBm: il fl19 ooolo/r a a{iUfr m ilfll1Fl:J iodbor

q 4 Ay d r a lv v 4- y=__ q4 Y

a1ilyf{Aofrdrrdl o LLffu ter n:ilA.ita5:Jn1:Lnun:LnLtc{:'lut0ti}Jnfuailumn:utl?u

r{riur:rio16onqnnarfior.l:srfiuzuarrurf;oudurusir#flrfrr{r:lpiruuril:v6'urirurrynr: (:oldr:ro

#rusiiud or el6lFrtJ Iedbte - *o fiurnil l.erdben)Tnu"l#?itronalTil:vnoun1ifia1:6urdou6on
I

o -.i &
n'tuLuauvl tOd uJ191uu Isdb6n uu

n::rd{ra3ilnr:rnun:lpifiqr:ilrdnrAan!nna{fiqrua:rffirravriJu{r.iruunruq,i
u t v 4 , J uYu u 4 6lY Y v 4'i J-. I '-fr-

nr:rJ:yuiu6'rna'mudr 6lrorJ:vnrn:rutorl Lnfunl:oqm0nLuL?tl:un1:!:uLl.lut{a.i1uLv!0taOufluttfl{fr]{
6yo o I o r d, o r i doltl ,o o I

"[ririr:rpi.rururjs:vo'udru16un1: siruru e'ien r1u lnutLunulJusiltLl4u{Y,luvlvl?L! afl?u bcr:1Ei ttaur]1LL14u{

drfi6'*rr-rr,1trrLqulel qiruru b:'ru:luavLAunnuriryfiuulfrrurJ:unlfln::r?i.lta3xlnl:Lnun:

atiufi tero vlQlef,i'rorr Isdben 6watfr{'tdfu6'q16on6'qd.:p.lalruariud}lu:ai siruau b qq (r{a{1u

siluau b r6isJ Lras{arduouu?n^a siruau b t6iil) hjf,iairrintrudtta?utraufreru1n1:tfluel:
d I t 4 6l r t-
14 o - b ua?uelfl:ni nra'lu uo iu (nratuiufi bo nlflfl1nil bdbsn) rilfi'trrsiiur]:vnrnzua

nr:dou6on unu{ury'kifunr:frpr16on#rrierdufi{'{ufetlutLerul6'lrfrr{JutrJnruvrilf;orir#ntru n.vl.

fi u: ooou/l o adufi r< fiurnr r.oddo fui6'or{'odriia{luatTuaq:nl)rn'od a'.rult0fl:?afiou:1ufio

uto:ranvrduqlounmrjlraaotonar:trid hftp:/Amamr.person.doae.go.th v1nfin:ril"Lo 1 fi(tdfu
fl1:n-elua^0nlil'o-Fra'{r{a{ruytoeirtrirfi'uen3J:vuuL?arfirirrauq v6ofinr:rirura6oTou:vv'irl

n1:'a-eli1ria{ru rol#rari':umu6'u#rfioriruf,unr:mr:rv#lfron:udtmitnr:muEr:fr nu ooote/'l < asiufi en

iln:1rr:l tsdnoo ufr omuon:leitmilnr:unrgn:fi tr:rurEi 01il

d d ai s, YqYo a I r '
6ruEerumrfr oLtJ:ou:ruuavuol Lveirun{lutnun:a{u?ovl:1u9lo LU

vvA
no{fl1:Le1ilu1yl

Tu:. o Led6,rc( enbc(o, o tsc(do boeno

Iy:ar: o toderc( otsdc(

E-mai[ : person306doae.go.th

rJfi riB:rtnr:uvruoBudn:leirtaBlnr: lnunt



uuvlfl?ran?13J
I

d?u:1tn1: n:il?i.iraiiln1:tflua: nolnr:ui'rurirfi Iv:. o bd6'rc( enbc(o
Id

Yl fll9.ose\2.../ G edond iufi \o." . Il6ltg4tn-U-h-dust
4tt:O{ rJ:vnrn:r

t u 4 qv v v ' d & ' &qvo o

! n1:d'fl rAo il[ril{rYu nr:il:v lfi uzualrurfi o tfi ouflurrri.r6't lririr:tn]l LLvu{

:vfrurirurrynr:
4 VO v O O V 9 V vO
L5uu zudruranr:flo{vtflfl0{ zuorurunr:6i'lunrnalun il01u?uil1:a1un{'lua{ta::Jttauil9ru1s9U9C' j

nl:LnUA:v o - b LLAUtnU9l:nq{tyll'{}J14'lUFlT

mufin::rdrLa3iln't:tnun:16'fiyrilf,o fi nrc ooolern <xo asiufi 6', ttlleluu bdb6'n
y A v4 v 6t Y v u 4 ! , a ,- 4- C o 9 !-

rLo{:1utJor.riln6ua:JfAn:rfr'rulun1:L{r:u n'r:Frn ta o n tv!ar.L:u ttJuzua{1u taou{uo"t:tsir urnutu r y I t, ,_ i
:vd'triruTcynl: (:ou6i1:ronrYlfi o/.oauen fi'truriiufi o QfilotJ lodble - ,. fiurnl lerdben) uavufiif,o

fi nu ooote/r aloa adufi od Lrrululr Lodbrn ru6't:ru{iori'fiqruailflAnrufr'rulunr:ttirYunr:n'o6on

rfiori:vrfiuzuarrurf,oudupir:rsr'rruvri.r:v6'uqirur6Unl: (1fiiltfr:r)Tnut#?i{Lona1:l:unounl:fi41:iu'r

6'or6onnru"luiuf,rt t a $Juluu loausn rfu

n:rdr ra3:r n1: rnrggr:16'fi0 r:6u1frn rd o nu nna fifi n rualrirr ua v rtiu (r.iru rn rus{'iuqU

nr:r.J:yrfiu6'.rnrilru6'r 6rtoil:vnrrr:rudori'16'Yunr:freu6onlrirtirirnr:il:vufruzualrurtfio16oudus
, Zqvo o o o s d' o I d ioitl ,"

ttmqnlLrar{r:{Fl1[uu{:uau{1u1ryn1: 0ruru s'rlm t1u LauLtunt!ug}1tL14u{vluvlvl?L! alu?u b6d :1u LLav

sirtuililrfiufio-ruiermsrroulfr sr'ruru b :'ru :luaurAuenruricyfiururfr'ruil:vnrfln:]l?i{ta3:Jn1:tflua:

ar{ufi bo flQun1oil rodbm 6.:tahff{tdYu6'nr6on{'preitnra.:1uafiudilu:ni st"ruau b qa
ri-''- -- - u I

(rua.:ruqiru?u b rdil L[ay {arduauu?n?1ilAor qiruru u reiu) hjfl.rnotnr:r{tarirfiratoairrin.:ru
rA-js,rdqu.'.-Y

ci.:mBuuayfisuu1fl1:rfluer:fr o - b udarrdn:ai n1ulu uo iu (nrsluiufi bo ninfllrru bdbsn) riufi'trrri

iuil:snrnzuafl1:frn16on unr{ufr'16'iunr:fio16on#rrindufi6'ru{rrtraueru'[6'1#u{]ulr.Jmuvrirf;o
IJ

rirrinrru n.u. fi ul ooob/r o ariufi oa fiurrrl terddo 0rj6'oto-odlt{a{1uafila:rq:ni)
YX J 4 d r "syt"{fr atil1:6ra:?eaou:'tEJilou5o:ruaurdEJolouarrdTuaotonar:ldfi http://www.person.doae.go.th

d 4 AvlY- u 4 rl tu r 4 !! ru io 4 d Y 4
u'rnilfl:ruLo'r yrzuLqiun"r:rio16onhi{'oeirzuarru ratorirtriri'ugr1}r:uuu[?4lilfllflua u:oxJfl'r:u1u14:oru

lou:vy'irrn1:6'qri'rr,rarru ro"Lrivrirurru6'u#sfi'on'rrfiun1:n1lJ141i{f,on:ildsraiunr:unun:

fi nu o,ool.o/r a nriufi sn llfli1Fn bdbo tdotauon:rdltaS:rnr:tnun:fi41:6urriohJ

<dJ
Q{ L:UUr]1 11\OvtTtU LrA ufir rfi unr:riotrJ

(u,ai-r7u 6uor:ud)
yo , t J
fl 0'ru? u n"l : n 0.: n "l ttQ 111 u'tvt

rJfl ri6:rtnr:uvnraB"..rfi n:ldw r unr:lnun:



il:snrnn:udt uair nr: unun:
J i eriuu v 4 v u I a 4-.4--.&.. ' !'ouo o

Gor :rufloflLoi! n1:6'a LAonL{riunr:il:uL}Juria{lutllouaounuutn{el.i 114o1:{el'ltt14u{
U

il:v tnvitrnr: :voYurirulrunl:

mufin::rdlrailnr:rnum:kifiyris6od fi nu oool.o/'l dcto atiufr 6', L}]le'lLru todbon

ru6'r:rufrofifinruaufoo:rfr'rulunr:u{rYunT:fiq16onrfiorl:vtfruzuatru16oudurir:tsr'ruvril

:rO'urirurryn. uurrr:sf,0fi nrg ooolq/r aUa atiufi od LlJle'luu lodben ur6'l:rudofrfinruailr-T6

n:ufr'rutunr:rrjriunr:6'nra*onrfio!:vrfiuzuasru16oudurir:tm"ruvil.l:vo'urirurcynr: (rfirrGu)

10u1fi6elirLoila1:ilTU10uf,i'r:rYn16on!nnaei{n::reilla3lnr:Lnurt:fr41:curfrort6on{airunr:rJ:vrfruj

- rio q - i Z
gt'ruud'f] Lfi 6uvlfr riruupt n 1 u Luiu, Ied L:.J19'l ti u lsdben uu

riod n::rriruairnr:unum:kifror:eurflordonqnoa{fiqcuaIriorravr{Ju{rirurnrue,i

nr:tJ:vrfiuprrnrirru6'r 6rrorl:snrrr:ru{jofr'tdilnr:6'o16on"LrXi{rYlnr:tJ:vtfruzuatrutfio16oudu!v

rurir#flri'sr"r:rsr"ruyrir:yfiuriruregnr: qiruru erm lltr lourtanrtius{ruuillfiufifr'rhJ druru b6d :1u

uravoiruuuilrdufi6'ryr-orirrreul6' qiruru b :'ru 6'rriry6:ruavudtroLtuufr'rurJ:vnrnd Toul#dtronar:

tJ:vGuzuatruariua:rq:nihJrilnosnr:r6'tarjrfi (;itaYupirrumri#lffrrnoVeirrinrirunal{ flutiltrrufi'udfitU1u,

fr'rir:lsirrurilrinvrYilurn:!nnaLrauor'ruraritrin?11n1:LLzuuvt^n1ilri1u #lrYe;ir#ntruailua3lutavrTorur'si".,-,

nr:unun:) raiorirrinrrudlraS:riravfi'erurnr:tnua: fr r - u rrdrursin:fi nrulu uo iuril6'trrsi

dur]:snrnzuanr:finr6on (nrutuiud b o n:nfl1nil bdbm) unu{u4'16'iurierudon"lusr'rruurisdufi

d'ryiprtruureru"L6'trir{iultjsrrlyd'nrnrusi''Luraritdo;irfinlru n.*. fi ur ooobh o 6l{ufr od
d a tv u o u dr U 4 --- -^-d--.au 

e 9' 4- u v

fiurn:r ieddo (1:-imosd'odrruatruadualq:ru) vxu urnttn:6uvtflvl?{r,lan1:Flntaaflalill:flflnu'l{

16'nru'Lu ,o iu riurusiiurJ:vnro

il:vnrn cu iud b g flqun'rrrx.r 1\.F1. todben

(urarfruu{l qfio::urfr:l)

aBufin:urkra3rm:mun:



ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

พื้นที่ทั่วไป 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

1 74 นางสาวจินตนา พุทธรรม 1. การจัดทํางบการเงินกองทุนสวัสดิการกรมสงเสริมการเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ป 2562 กองการเจาหนาที่

กลุมบัญชี 2. คูมือการจัดทํางบการเงินกองทุนสวัสดิการกรมสงเสริมการเกษตร 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

กองคลัง 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

2 109 นายเกริกวรรธน แถวทิม 1. การรับสงทรัพยสินราชการของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2561 - 2562 และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

กลุมพัสดุ (กลุมบริหารสินทรัพย) 2. การพัฒนาการรับสงงานในหนาที่ของขาราชการ/เจาหนาที่ 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

กองคลัง กรมสงเสริมการเกษตร ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

3 208 นางสาวรัตกรณ วุฒิบูรณ 1. การปฏิบัติหนาที่ในโครงการเขารวมงาน The international นายชาญยุทธ ภาณุทัต 20 แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) วันประกาศผลการคัดเลือก

กลุมวิเทศสัมพันธ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
กองแผนงาน 2. การจัดทําแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ชั่วคราว สําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

4 923 นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย 1. การถอดบทเรียนความสําเร็จของการผลิตขาวอินทรีย นางมนพิภา ชัยปรีชา 20 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สูตลาดโลกของนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เกษตรกรตนแบบ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

กลุมภูมิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรม ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ดานการเกษตร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 2. การพัฒนาฐานขอมูลนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อใชในงาน

สงเสริมการเกษตร

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม 

พื้นที่ทั่วไป จํานวน 67 ราย พื้นที่ชายแดนใต จํานวน 6 ราย (รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 จํานวน 73 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

5 950 นางสาวศศินะ โกไศยกานนท 1. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน นายมงคล อธิกุลวงศ 20 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หลักสูตร "สรางความเขาใจพระราชบัญญัติสงเสริม ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

กลุมกิจการคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) กองการเจาหนาที่

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2562" 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของฝาย 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

(กลุมกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ภายใต 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริม พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

วิสาหกิจชุมชน) และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

6 1209 นางสาวภัทราพร ตันโสดเจริญ 1. โครงการจัดงานสงเสริมและประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในสาธารณรัฐสิงคโปร ในงาน Speciality & Fine Food Asia ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ 2019 ณ Suntec Convention Centre สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

วันประกาศผลการคัดเลือก

7 11262 นางออนจันทร ปาลวัฒน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 2. แนวทางการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดานการ ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดชัยนาท ประยุกตใชขอมูลเชิงแผนที่ในงานสงเสริมการเกษตร ในเขตพื้นที่ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดชัยนาท และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

8 1289 นางสาวธนิษฐา ปานนก 1. การอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสงเสริม กองการเจาหนาที่

(กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

จังหวัดราชบุรี 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

9 1315 นางสาวภัควรินทร พัฒนมณีศักดิ์ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภาคตะวันตก ป 2561

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบ 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ดานอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และนาแปลงใหญ ในภาคตะวันตก ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

จังหวัดราชบุรี แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

วันประกาศผลการคัดเลือก

10 1577 นางสาวธนิษฐา ปานนิล 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญผึ้งโพรงบานไหนหนัง -ไมมีผูรวมดําเนินการ- (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ป 2562

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาแปลงเรียนรูทุเรียนของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดกระบี่ การเกษตร จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสงขลา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

11 1593 นางสาวสุพรพรรณ ไชยเฉพาะ 1. การจัดเวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบอาสาสมัครเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ระดับเขต ภาคเหนือ ป 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง
กลุมพัฒนาบุคลากร 2. แนวทางการพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส กองการเจาหนาที่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 กรมสงเสริมการเกษตร (E - Learning) ของบุคลากรในสังกัด 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

12 1637 นายสมคิด แสงมณี 1. โครงการสงเสริมการตัดแตงกิ่งกาแฟอราบิกาของเกษตรกร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ป 2561
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการใชสารชีวภัณฑทดแทน 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) การใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชผักเมืองหนาวของเกษตรกร ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
จังหวัดเชียงใหม แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

วันประกาศผลการคัดเลือก
13 2507 นายวสุภัค เอี่ยมใส 1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เลอตอ จังหวัดตาก นายภูวัต พงษกิจการุณ 15 (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 นางสาวมะลิ อิ่มเอี่ยม 15
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน
จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

14 3301 นางสาวศุลีพร เออร-ราฮีบี้ย 1. การจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตรและแปลงใหญ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตอนลาง ป 2562 กองการเจาหนาที่
จังหวัดพิษณุโลก 2. การถอดบทเรียนโซอุปทานมะนาวพิจิตร 1 จังหวัดพิษณุโลก 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช
จังหวัดเชียงใหม 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
(ศูนยขยายพันธุพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

กองขยายพันธุพืช) และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

15 1731 นายวิรัตน จิ้วตั้น 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดกระบี่ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟคัดคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เพื่อความยั่งยืน จังหวัดกระบี่ แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

วันประกาศผลการคัดเลือก

16 1808 นางวันทนา ถนอมพงษพันธ 1. โครงการตลาดเกษตรกรถาวร (Farmer Market) -ไมมีผูรวมดําเนินการ- (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ป 2562

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนางานกลุมแมบานเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

17 1841 นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน 1. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (แปลงใหญมันสําปะหลัง) ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ป 2561 ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

จังหวัดกาญจนบุรี 2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนพัฒนา ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ชุมชนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลวังกระแจะ

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

18 1839 นางสาวขนิษฐา สันติประชา 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ป 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลัง กองการเจาหนาที่

จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

19 2007 นายกฤติน เอกพันธ 1. รายงานการสงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร ในพื้นที่อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ ในชวงป พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562 และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

จังหวัดกาฬสินธุ 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกร

เพื่อยกระดับใหเปนวิสาหกิจชุมชนตนแบบ ในเขตพื้นที่ 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

20 2026 นายวรกฤต ชาธิรัตน 1. การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช -ไมมีผูรวมดําเนินการ- แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (กรณีอุทกภัย) จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาแนวทางการสรางการรับรูในการปองกันกําจัดโรค (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ใบดางมันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

21 2076 นายพงษศักดิ์ ภูพลผัน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 ตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยเม็ก 2. แนวทางการสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ในพื้นที่ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

22 2238 นางสาวอลิษา นาควิสุทธิ์ 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 กิจกรรมการสงเสริมการบริหารจัดการศัตรูขาว การจัด ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี กระบวนการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ดานการบริหาร กองการเจาหนาที่

จังหวัดกําแพงเพชร จัดการศัตรูขาว ตําบลบึงสามัคคี และตําบลเทพนิมิต 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

2. การพัฒนาแปลงใหญ ในอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

23 2324 นางสาวพัชยา แดนสีแกว 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ผัก) ป 2559 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

สํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง 2. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

จังหวัดขอนแกน ของสมาชิกกลุมแปลงใหญ (ผัก) อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

24 2371 นายโฆสิต บุญเอก 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง 2. การสงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ดินเกษตรกรรมตามเขต (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

จังหวัดขอนแกน ความเหมาะสม (Zoning) เพื่อลดตนทุนการผลิตขาว 

ในอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

25 2294 นางเอมอร จันทรสา 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร จังหวัดขอนแกน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพกิจการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแกน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

26 2930 นางสาวน้ําฝน แชมบํารุง 1. การดําเนินงานศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ป 2560 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอสรรคบุรี 2. การจัดทําแผนพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน กองการเจาหนาที่

จังหวัดชัยนาท อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

27 3072 นางสาวพุทธชาด สําราญวงษ 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  ป ๒๕๖๒ การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวระเหว 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

จังหวัดชัยภูมิ เพาะเห็ดฟางหนองโจด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

28 3125 นางสาวมัลลิกา จินดาจํานงค 1. โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคา -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิเคราะหดินเพื่อลดตนทุนการผลิต ของศูนยจัดการดินปุยชุมชน สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

สํานักงานเกษตรอําเภอคอนสาร ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ป 2562 แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

จังหวัดชัยภูมิ 2. การสงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน วันประกาศผลการคัดเลือก

เพื่อลดตนทุนการผลิต ภายใตการดําเนินการของศูนยจัดการดิน (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ปุยชุมชนตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

29 3392 นางสาวเจนธิรา ไทยกรณ 1. การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรดาน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การบริหารจัดการศัตรูขาวในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา ป พ.ศ. 2562 อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงราย 2. การสงเสริมการใช DOAE Farmbook Application ในการ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

แจงปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงราย ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

30 3443 นายศรายุทธ สมประสงค 1. การประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในดานการแปรรูปผลผลิตทาง กองการเจาหนาที่

จังหวัดเชียงราย การเกษตร อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

31 3505 นางสาวกนกวรรณ เนียมทรัพย 1. การพัฒนาเกษตรกรผูนํา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป ๒๕๖๒ การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง 2. การพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตลําไย หมู ๔ ตําบลบานแปะ และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

จังหวัดเชียงใหม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

32 3654 นางชมัยพร กองทุม 1. โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยตําบลพงษ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ป 2561 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแหง 2. แนวทางพัฒนาการผลิตสมเขียวหวานใหไดคุณภาพ ในพื้นที่ แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

จังหวัดเชียงใหม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

33 3827 นายสาโรจน ถันจันทร 1. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP ดานแมลง -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เศรษฐกิจ) แปลงใหญจิ้งหรีด อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2561 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 2. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดตราด ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

34 3982 นายศักดิ์ดา ขุนทอง 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาการสงเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยและ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เกษตรอินทรีย ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

35 4291 นายดํารงค ศรีเมือง 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา ป 2562 กองการเจาหนาที่

จังหวัดนครราชสีมา 2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดนครราชสีมา 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

36 5043 นางสาวพัชนิดา วงศอินทร 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  -ไมมีผูรวมดําเนินการ- การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

สํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด 2. การพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธในพื้นที่อําเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

37 5190 นายนพรัตน จิโน 1. โครงการสรางการรับรูขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนาน ปงบประมาณ 2563 แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการสรางการรับรูขอมูลขาวสารเพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรู วันประกาศผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จังหวัดนาน (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

38 5300 นายอาณัติ ตะวิไชย 1. โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ป 2561 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข 2. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไผ อําเภอสันติสุข ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนาน จังหวัดนาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

39 5623 นางสาวจริญญา มั่นคง 1. โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหาร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในครัวเรือนและชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกร กองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

40 5674 นางกษมา เชิงฉลาด แสงเดช 1. การสงเสริมการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร นางสาวนันทนา แสนมหาเกษม 20 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วังยาวพัฒนา อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเกษตรอําเภอปราณบุรี ประจําป 2562 และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สู Smart Group 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

41 5731 นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ 1. การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ป 2562 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ของสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี วันประกาศผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

42 6073 นายอภิสิทธิ์ หานตระกูล 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2561/62 ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอจุน 2. การสงเสริมการใชแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดพะเยา ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

43 6160 นางสาวอรอุมา ศุภศรี 1. การพัฒนากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานบางหลาม -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ป 2561 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน กองการเจาหนาที่

จังหวัดพังงา อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา สูความเปน Smart Group 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

44 6334  นางสาวจุฑามาศ กลอมจิตร 1. การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และจัดงานวันสาธิตดานการบริหารจัดการศัตรูขาว หมู 2 การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 2. พัฒนาศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกร

ในชุมชน 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

45 6460 นางสาวฐิติมา หลาออน 1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง อําเภอเมือง -ไมมีผูรวมดําเนินการ- สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ป 2562 แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก 2.แนวทางการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว วันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดพิษณุโลก หลังฤดูทํานา ตําบลบานปา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

46 6471 นางสาวทองพาขวัญ ทรัพยเริงสกุล 1. การพัฒนาศูนยเครือขายศูนยจัดการดินปุยชุมชน จังหวัดพิษณุโลก -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2563 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนากระบวนการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

47 6509 นางสาวสุนีย นาคานุกูล 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทําผังแปลง -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรมดิจิทัล ตําบลน้ํากุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย ป 2561 กองการเจาหนาที่

จังหวัดพิษณุโลก 2. การสงเสริมการใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมีปองกันกําจัด 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

ศัตรูพืช อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

48 6913 นายธีระพงษ กําหนด 1. แปลงเรียนรูและจุดสาธิตดานการจัดการดินและการใชปุย นางรุงฤทัย รังษี 10 การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ป 2562

จังหวัดแพร 2. การสงเสริมทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนตําบลบานกวาง 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

49 7033 นางสาวสุพัตรา สารแสน 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิดวยระบบ GAP -ไมมีผูรวมดําเนินการ- แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วันประกาศผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืน 2. แนวทางการสงเสริมเกษตรกร เพื่อผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

จังหวัดมหาสารคาม ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

50 7988 นางสาววนิดา เหรียญทอง 1. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญจังหวัดลพบุรี -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญในจังหวัดลพบุรี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

51 8146 นางสาวสวิชญา สมบุญโสด 1. การจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชดวยวิธีการ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร อําเภอเมืองลําปาง ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ป 2563 กองการเจาหนาที่

จังหวัดลําปาง 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อําเภอเมืองลําปาง 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดลําปาง เปนศูนยจัดการศัตรูพืชครบวงจร 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

52 8175 นางสาวจรรยา หึกขุนทด 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ป 2562 และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

สํานักงานเกษตรอําเภอหางฉัตร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขาวทิพยชาง อําเภอหางฉัตร

จังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

53 8162 นางสาวจุฑารัตน ทิพยชู 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม ป 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดลําปาง 2. แนวทางพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ป 2563 ในพื้นที่ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

54 8251 นายวรวิทย พิลัยหลา 1. การผลิตปุยอินทรียจากมูลไสเดือน วิสาหกิจชุมชนเพชรแมใจ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วานหางจระเข อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ป 2560 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม 2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูปลูกลําไย อําเภอเสริมงาม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

55 8310 นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562 -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน 2. การสงเสริมการผลิตลําไยคุณภาพในอําเภอเมืองลําพูน กองการเจาหนาที่

จังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

56 8539 นายณัฐพล ผิวพรรณ 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2561/62 ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

จังหวัดศรีสะเกษ และคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ) ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

57 8609 นายอํานาจ อุนแกว 1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-Map) -ไมมีผูรวมดําเนินการ- สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ 2. โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาชนิดใหมตาม วันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ศักยภาพพื้นที่ (ไมผล) ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

58 8999 นายธีรยุทธ มีลาภ 1. โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ป 2561 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเดา 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุมผลิตขนมทองมวน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสงขลา บานสํานักหวา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

59 9040 นางรัตติยา ตั้งแกวเฉลิมวงศ 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบาโรย ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเดา ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ป 2562 กองการเจาหนาที่

จังหวัดสงขลา 2. แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดของกลุม 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

วิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานทุงสบายใจ 1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

ตําบลทุงหมอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

60 9110 นายสยาม หนูเทพ 1. การสงเสริมการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง กลุมผลิต -ไมมีผูรวมดําเนินการ- และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปุยอินทรียบานโคกสัก อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ป 2562

สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโขง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานโคกสัก 2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

จังหวัดสงขลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

61 9218 นายธนภัทร ตะพานทอง 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมดอกไมประดับ -ไมมีผูรวมดําเนินการ- แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประจําป ๒๕๖๒ วันประกาศผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอพระประแดง 2. การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญมะมวงน้ําดอกไม (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
จังหวัดสมุทรปราการ คุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

62 9827 นางชุลีพร คําแหง 1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2562 และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 2. การพัฒนาการขับเคลื่อนระบบสงเสริมการเกษตร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

(Trainning and Visit System : T&V System) จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

63 9983 นางสาวรุงนภา กัลพฤกษ 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญปาลมน้ํามัน -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลไทรทอง อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2562 ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี 2. การพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญปาลมน้ํามัน กองการเจาหนาที่

จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

64 10356 นางมันทนา ครองยุติ 1. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดหนองบัวลําภู -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2562 การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาการดําเนินงานการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

65 10395 นายกิตติพงษ พิมพวงศ 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร -ไมมีผูรวมดําเนินการ- ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2562 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

กลุมอารักขาพืช 2. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

66 10830 นางสาวพนมวรรณ อยูพรอม 1. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560/61  ภายใตมาตรการรักษาเสถียรภาพสินคาเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน และรายไดเกษตรกร : ขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอทองแสนขัน ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. การสงเสริมการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

67 10856 วาที่รอยตรีสายัณห คํารักษา 1. โครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลงหลังนา -ไมมีผูรวมดําเนินการ- 1. ผูไดรับการคัดเลือกตามสังกัดดังตอไปนี้

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560/61 ในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี 2. การพัฒนาเกษตรกรผูนําในการลดตนทุนการผลิตขาว กองการเจาหนาที่

จังหวัดอุทัยธานี ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1.1 กอง/สํานักสวนกลาง

1.2 ศูนยขยายพันธุพืช

1.3 สังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

และตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย)

2. ผูไดรับคัดเลือกสังกัดอําเภอ/จังหวัด

ใหสงผลงานฉบับสมบูรณไปยังสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน นับตั้งแต

วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต
1 5104 นางสาวฮาบเซาะฮ อีเเตมาโมง 1. การสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต อําเภอเจาะไอรอง  -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส ป 2562 

สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ 2. การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Famer 

จังหวัดนราธิวาส อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2 5783 นายกิตติ เพชรวงษ 1. โครงการพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการทํานาสู Smart Group นางสาวนิศานาถ บัวทอง 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดปตตานี ป 2562 นางสาวมารีณี สลําหมาด 5

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรสูกลุมสงเสริมอาชีพ

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี ตนแบบ (Smart Group Model) จังหวัดปตตานี

3 5868 นายมิฟตาหุดดีน วาเด็ง 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ป 2562

สํานักงานเกษตรอําเภอกะพอ 2. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตมังคุดใหมีคุณภาพ อําเภอกะพอ 

จังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี

4 8967 นางสาววาสนา เฉิดฉิ้ม 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร (เครือขาย) ตําบลขุนตัดหวาย อําเภอจะนะ

สํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ป 2562

จังหวัดสงขลา 2. การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ตําบลขุนตัดหวาย โดยใชกลไก

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (เครือขาย)

ตําบลขุนตัดหวาย อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง สัดสวน
เลขที่ ผูรวมดําเนินการ รอยละ หมายเหตุ

ที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด ผลงาน/ขอเสนอแนวคิด

5 9060 นายปยะกร สุวรรณมณี 1. การขับเคลื่อนงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลทามวง -ไมมีผูรวมดําเนินการ-

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ป 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา 2. แนวทางการขยายเครือขายศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอเทพา

จังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลา

6 9153 นายอดิเทพ ประดับแสง 1. กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา นางวรรณนภา คงเคว็จ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสตูล ป 2562 นางจุฑารัตน ทิพยขุนทด 10

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงหวา 2. การผลักดันพริกไทยพื้นบานสุไหงอุปเป ใหเปนสินคาเดน

จังหวัดสตูล ของชุมชนและเชื่อมโยงกับ "อุทยานธรณีโลกสตูล" อําเภอทุงหวา

จังหวัดสตูล 


