












ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

1 125 นายภาสกร  พันธุอยู 1. การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร (รอบที่ 4 ปงบประมาณ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง พ.ศ. 2560-2563) หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองการเจาหนาที่ 2. การศึกษาการจัดอัตรากําลังพนักงานราชการ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในสํานักงานเกษตรอําเภอ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน  2560)

2 180 นายสุรชาติ นิลตา 1. การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา นางสาวกมลพันธ พวงอยู  รอยละ 10 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ของคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมแผนงาน 2. แนวทางการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กองแผนงาน พิจารณาของคณะรัฐมนตรี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

3 187 นางสาวชลินรัตน อัมพุนันทน 1. การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป -ไมม-ี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจายอื่น คาใชจาย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมโครงการและงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กองแผนงาน 2. การกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดทําคําขอ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

งบประมาณรายจายประจําป งบรายจายอื่น และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ชั่วคราว

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป จํานวน 188 ราย)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ก.ค. - 31 ธ.ค. 2559 จํานวน 193 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ  2560)
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

4 196 นางสาวอินทิรา ปทมเศรษฐ 1. การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1. นายสุธีร ชัยประเดิมศักดิ์  รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2557 2. นายมงคล อุนจิตร  รอยละ 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมติดตามและประเมินผล 2. การปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 3. นางสุทิพพา ขําชวย รอยละ 10 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองแผนงาน สงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

5 261 นายธีรภัทร  คุมครอง 1. โครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ นายศุกล โฆษิตโภคิน  รอยละ 20

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมวิจัยดานการสงเสริมการเกษตร 2. การปรับปรุงระบบงานวิชาการทาง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

6 859 นายมานิต ลาเกลี้ยง 1. การจัดสื่อมวลชนสัญจรงานสงเสริมการเกษตร นางรุจิพร จารุพงศ  ไมระบุ

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร 2. การนําระบบเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ในการขอรับบริการของศูนยบริการรวม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

(สํานักงานเลขานุการกรม) กรมสงเสริมการเกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

7 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก-

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

8 979 นางพิชญา พงษสุขเวชกุล 1. การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขาว ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ของกรมสงเสริมการเกษตรใหเปนแหลงทองเที่ยว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เชิงเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

9 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก- สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เทคโนโลยีรังสี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(กองสงเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุย) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

10 1027 นางสาววรนาฏ  โคกเย็น 1. ความหลากหลายของกลุมแมลงในพืชตระกูล -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กะหล่ําที่ใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืชและแปลงที่ใช และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่อารักขาพืช
(กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) ในการจําแนกแมลงทางการเกษตร เพื่อสงเสริม

การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

11 1034 นายสามารถ  ศรีวิลัย 1. รายงานสถานการณเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช 2. การใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร สถานการณศัตรูมันสําปะหลัง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จัดการดินปุย) (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

12 1035 นางสาวศศิประภา มาราช 1. การจัดทําขาวเตือนการระบาดศัตรูพืช ป 2559 1. นางสาวเบญจมาภรณ    รอยละ 15 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการเตือนการระบาด ลิ้มประเสริฐ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช ศัตรูพืช (Smart alert) 2. นายสามารถ  ศรีวิลัย  รอยละ 15 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย)

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

13 1040 นายประวิน นัยเจริญ 1. การปรับพฤติกรรมการใชสารเคมี นางพัชรมณฑ  ศิริเลิศวิมล  รอยละ 15 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร ป 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมสงเสริมการจัดการสารเคมี 2. การพัฒนาการถายทอดความรูการใชสารเคมี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและถูกวิธี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุย) 
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

14 1055 นางสาวชิดชนก คงเกตุ 1. สัมมนาแนวทางการพัฒนาและนําเสนอ นางสาวจุฬาภรณ นกสกุล  รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานดานอารักขาพืช พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัรูพืช 2. การจัดเก็บตัวอยางวินิจฉัยศัตรูพืช หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จัดการดินปุย) (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

15 1085 นายอนุรักษ เรือนหลา 1. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรม นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่  รอยละ 10 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ขาวเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมวิศวกรรมการเกษตร การลดตนทุนการผลิต สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 2. การบริหารจัดการการใชเครื่องจักรกล สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ การเกษตรแปรรูปแบบกลุมในพื้นที่การเกษตร

จัดการดินปุย) แปลงใหญ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

16 1150 นางสาวธันยชนก โตะถม 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู 1. นายสุเทพ โสมภีร  รอยละ 10 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มาตรฐาน (ไมผล) ป 2558 2. นางสาววทัศนา คิดสราง  รอยละ 10 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมสงเสริมไมผล 2. การพัฒนาและการจัดการผลผลิตมังคุด กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

17 2255 นายสืบพงษ ศุภประเสริฐ 1. คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ 1. นายธนโชติ หอมแยม  รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 2. นายชัยยงค ชูจันทร  รอยละ 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน 3. นายสรรเสริญ  บุญสนิท  รอยละ 10 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กรุงเทพมหานคร เกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 4. นายสมคิด คํามา  รอยละ 10 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(T&V System) (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ของสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

18 2271 นางสาวธนาภรณ แชมเย็น 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สํานักงานเกษตร -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร ป 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กรุงเทพมหานคร ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

19 1368 นางสาววิลาสิณี สุนทรชัยกิจ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพไมผล -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการทั้งใน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และตางประเทศ (มังคุด) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 2. พัฒนาจุดเรียนรูการผลิตขยายแมลงศัตรูพืช

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ธรรมชาติและสารชีวภัณฑปองกันและ

ที่ 3 จังหวัดระยอง กําจัดศัตรูพืช
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

20 1381 นางสาวภัทรชนก ฉันทสําราญ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปการผลิต 2556/57 ตําบลทางเกวียน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดจันทบุรี 2. แนวทางในการพัฒนางานการแปรรูป การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผลิตภัณฑจากผึ้งและชันโรงเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ที่ 3 จังหวัดระยอง ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

21 1408 นายประพันธ แพงเพ็ง 1. โครงการงานชุมชุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษา -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ยุวเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมพัฒนาบุคลากร ตอนบน ประจําป 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. การเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธระดับจังหวัดและศูนยปฏิบัติการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

22 1430 นางสาวปยะวรรณ เผาพันธุ 1. การสงเสริมการใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร  รอยละ 30 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในเกษตรกรผูปลูกผัก บานนานิคม หมู 8 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ดานอารักขาพืช จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. การพัฒนาการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน (Beauveria bassiana) โดยใชหัวเชื้อบิวเวอเรีย

แบบแขวนลอยสปอร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

23 1520 นางสาวปญชลี สุขวิไล 1. การเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาบุคลากร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร Young Smart Farmer ใหเปนผูประกอบการ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ที่ 5 จังหวัดสงขลา รุนใหมดานการเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

24 1608 นายนันทิวัฒน ศรีคาน 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมพัฒนาบุคลากร 2. การพัฒนาศักยภาพเครือขาย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร Young Smart Farmer สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

25 1798 นางสาวมณฑิรา ผลบุญ 1. โครงการสงเสริมกลุมยุวเกษตรกร -ไมม-ี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนบานนาวง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน พ.ศ. 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดกระบี่ 2. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



9 ประกาศผล.xls K-Pro 27/2/2560

ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

26 1819 นางสาวธัญญา พนมกิจเจริญพร 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร 1 นายฉลอง โตยะบุตร  รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง 2. นายณุพัฒน  ทนยิ้ม  รอยละ 5 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ป 2558/2559 จังหวัดกาญจนบุรี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 2. การจัดทําปฏิทินแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวพืช การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เศรษฐกิจที่สําคัญ จังหวัดกาญจนบุรี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ปเพาะปลูก 2560/61 (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

27 1821 นายคณพศ เฉื่อยฉ่ํา 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช นายมนตรี เชื้อใจ  รอยละ 10 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่ออุตสาหกรรมและสงออกยุทธศาสตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การพัฒนา จังหวัดป 2557 (ตอเนื่องโครงการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สงเสริมการปลูกขาวคุณภาพเพื่อแปรรูป สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จําหนาย (ขาวขาวดอกมะลิ 105))

2. การสงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

แบบครบวงจร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

28 1840 นายสราวุฒิ ชมภูทอง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อ -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เขาสูประชาคมอาเซี่ยน ASEAN GAP (เงาะ) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค 2. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 

จังหวัดกาญจนบุรี ในไมผล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



10 ประกาศผล.xls K-Pro 27/2/2560

ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

29 1872 นางสาวอริศรา กุสุนทร 1. โครงการสงเสริมเพาะเห็ดฟางในตะกรา -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อสรางรายไดและเปนแหลงอาหารในชุมชน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอทามะกา ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดกาญจนบุรี 2. แนวทางการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ตําบลดอนชะเอม อําเภอทามะกา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดกาญจนบุรี (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

30 1992 นางจุรีรัตน หนองสุธรรม 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดกาฬสินธุ 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

31 2001 นางสาวนฤมล สุขรัง 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559/60 ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดกาฬสินธุ 2. แนวทางการพัฒนาศูนยขาวชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ตําบลหนองหาง อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

32 2033 นายอภิเดช แกวพระพาน 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปการผลิต 2557/58 ภายใตมาตรการเพิ่มรายได ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสหัสขันธ แกผูมีรายไดนอย ตําบลโดนแหลมทอง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพขาว นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

จังหวัดกาฬสินธุ

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

33 2047 นางสาวนันทนา สรอยเสนา 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. นายธานินทร ภูติโส  รอยละ 5 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก 2. นายคมกฤษณ บุญเลิศ  รอยละ 5 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอสมเด็จ ภัยแลงป 2558/59 และจากปญหาราคา 3. นายทัดชัย บุญไสย  รอยละ 5 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดกาฬสินธุ สินคาเกษตร อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอสมเด็จ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดกาฬสินธุ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

34 2112 นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลคําบง ป 2557 -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานของ

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยผึ้ง ศูนยขาวชุมชน (กลุมวิสาหกิจชุมชนขยาย

จังหวัดกาฬสินธุ เมล็ดพันธุขาว ตําบลคําบง) อําเภอหวยผึ้ง 

จังหวัดกาฬสินธุ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

35 2158 นางสาววิริยา พรมมารัตน 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช จังหวัดกําแพงเพชร ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

36 2165 นายนิรุตติ เถลิงศรี 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับระบบ -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตชาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2559 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร 2. สงเสริมการใชเชื้อราบิวเวอเรียและ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดกําแพงเพชร ไตรโคเดอรมาในการปองกันและกําจัดโรคแมลง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ศัตรูพืชแทนการใชสารเคมี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

37 2239 นายชัยยุทธ พุทธิจุน 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร -ไมม-ี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สูมาตรฐาน (พืชผัก) ป 2559 ตําบลระหาน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดกําแพงเพชร 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ในอําเภอบึงสามัคคี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

38 2297 นายปรเมศน ศรีทนสา 1. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (อกม.) กับโครงการขยายฐานขอมูลทะเบียน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรเพื่อรองรับมาตรกาภาครัฐ ป 2558/59 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(อกม.) สูการเปน Smart Farmer (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ของจังหวัดขอนแกน

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

39 2315 นางสาวกฤติกา เทพามาตย 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรผูปลูกขาวป 2559 ตําบลแดงใหญ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดขอนแกน 2. แนวทางการสงเสริมการผลิตขยายและใช

เชื้อราไตรโครเดอรมาเพื่อปองกันกําจัดโรคไหมขาว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ตําบลแดงใหญ อําเภอเมืองขอนแกน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดขอนแกน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

40 2357 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกขาวนาป ป 2559/60

สํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี 2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนยขาวชุมชน 

จังหวัดขอนแกน ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน



14 ประกาศผล.xls K-Pro 27/2/2560

ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

41 2497 นายมานนท พันนา 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2557 อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ 2. การสงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดขอนแกน เพื่อลดตนทุนการผลิตภายใตการดําเนินงาน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดขอนแกน (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

42 2528 นางสาวณัฐชานันท ผาสุข 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2559 อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ 2. การสงเสริมการผลิตขยายและใชสารชีวภัณฑ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดขอนแกน ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตําบลใหมนาเพียง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

43 2590 นางสาวศิริพร แกวมั่นคง 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปการผลิต 2557/58 ตําบลเสม็ดเหนือ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. การพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

44 2684 นางสาวศิรส สุวรรณมณี 1. การจัดทําเอกสาร Nourishing and Delighting 1. นายทวีพงศ  สุวรรณโร  รอยละ 5 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  the World, Thailand Expo Milano 2015 2. นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากู   รอยละ 5 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2. การพัฒนางานสงเสริมการผลิตขาว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบางขวัญ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

45 2785 นางสาวปยะพร ตนเกตุ 1. การจัดเก็บขอมูลอาสาสมัครเกษตรหมูบาน -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (อกม.) จังหวัดชลบุรี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เกษตรหมูบาน (อกม.) จังหวัดชลบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

46 2880 นายสุทิน จันอิน 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (กลุมยุวเกษตรกร) ป 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

47 2935 นายอิทธิพล สดสอาด 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558/59 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ประจําตําบล (ศกบต.) ตําบลบานฟา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการผลิตและ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

การตลาดสมโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

48 2990 นางสาวฉวีลาวัลย พิเศษศักดิ์ 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ ป 2559 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดชัยภูมิ 2. การผลิตขาวอินทรีย

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

49 3062 นางสาวสมปอง บริพันธ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พืชผัก-โครงการตามตัวชี้วัดกรมฯ) ป 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต 2. การพัฒนาการสรางเครือขายเกษตรกร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดชัยภูมิ ผูปลูกพริกปลอดภัยเพื่อรองรับระบบการปลูกพริก กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ปลอดภัย อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

50 3082 นางสาวไฉทยา เพชรบูลย 1. สงเสริมการใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อลดตนทุนการผลิตภายใตโครงการอบรม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ เพื่อเพิ่มผลิตภพาการผลิตของเกษตรกรที่ไดรับ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ ผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 และ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จากปญหาราคาสินคาเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การสงเสริมการผลิตและใชปุยอินทรียและ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ปุยชีวภาพโดยใชกลไกศูนยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

51 3160 นางสาวหทัยรัตน สินสวัสดิ์ 1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร -ไมม-ี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 จังหวัดชุมพร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การสรางความเขาใจและเพิ่มประสิทธิภาพ

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร การรายงานขอมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ในระดับอําเภอของจังหวัดชุมพร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

52 3215 นางสาวพิมล ชะนะ 1. สงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2559 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอสวี 2. พัฒนาการผลิตกลวยหอมทองปลอดสารพิษ

จังหวัดชุมพร เพื่อการสงออก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

53 3232 นางจุฑาทิพย ไชยสอน 1. โครงการลดความเสี่ยงของเกษตรกรจาก -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืชของสมาชิกศูนยจัดการ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอละแม ศัตรูพืชชุมชน ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2558 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. สงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ปองกันกําจัดโรคทะลายเนาของปาลมน้ํามัน (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ใหแกเกษตรกรสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

54 3262 นางสาววรญา สิงหสุริยะ 1. การสงเสริมและพัฒนาวิสหกิจชุมชน -ไมม-ี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การเพิ่มศักยภาพงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

55 3360 นางสุพรรณี ชีวะเจริญ 1. การสงเสริมศูนยขาวชุมชนตําบลทรายขาว -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอพาน 2. แนวทางการสงเสริมการลดตนทุนการผลิต กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดเชียงราย และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุขาว

ตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

56 3389 นางสาววราขวัญ บุญยัง 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต นายสุมิตร ปนใจ  รอยละ 40 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาคุณภาพมันฝรั่งสูมาตรฐาน GAP การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

57 3432 นางสาวพิมภรณ วันมาละ 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร นางสาวปริศนา ตะตันยาง  รอยละ 40

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59 ตําบลแมพริก สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการพัฒนาศูนยบริการและถายทอด สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา ตําบลปาแดด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

58 3526 นางวรรณภัสสรณ วัยวัฒน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ป 2559 ตําบลศรีดงเย็น ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชของศูนยจัดการศัตรูพืช กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ชุมชน ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

59 3533 นางสาวพัชรินทร ซาวแซคัด 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ป 2559 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูกับ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอฮอด แหลงเรียนรู อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใหมีความยั่งยืน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได ตามแนวปรัชญา (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

เศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

60 3542 นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม 2. แนวทางการพัฒนาวิสหกิจชุมชนอําเภอแมแจม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

61 3596 นายเรวัต แกวเลิศตระกูล 1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมอบรม 1. นางสาวสุพรรษา  อินตา  รอยละ 10 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย ชา (เมี่ยง) 2. นายสุขสันต  ทองขาว  รอยละ 10 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง ป 2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการสงเสริมการผลิตชา (เมี่ยง) อินทรีย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

เพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดโลก
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

65 3749 นางสาวศศิธร ทับชัย 1. การจัดการโรครากขาวยางพาราในจังหวัดตรัง 1. นางสาวเพ็ญภัค รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการจัดการโรครากขาวยางพารา เสาวภาคย  ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช โดยวิธีผสมผสาน (IPM) ภายใตศูนยจัดการ 2. นายเอกชัย ไมเรียง  รอยละ 20 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในจังหวัดตรัง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

66 3871 นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง 1. โครงการเตรียมความพรอมสินคาเกษตรไทย นางสาวสุวรรณี  พันธุสรณ  รอยละ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กาวไกลสูประชาคมอาเซี่ยน อําเภอเขาสมิง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดตราด 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการถายทอดความรู สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูและสื่อขอมูลขาวสาร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ที่ทันสมัย ตรงตามความตองการของเกษตรกร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

67 3945 นางสาวเบญจกัลยาณี แสนคํา 1. โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต -ไมม-ี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุพืชรองรับประชาคมอาเซี่ยน ป 2559 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดตาก 2. แนวทางการพัฒนากลุมผูผลิตถั่วเขียวปลอดภัย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จากสารพิษ ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดตาก
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

68 3984 นายศุภเนตร พิศาลกุล 1. การจัดการความรู (KM) ของสํานักงานเกษตร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครนายก ป พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ของสํานักงานเกษตร จังหวัดนครนายก การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

69 3995 นางสาวบุญถม คําภาค 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลเขาพระ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนครนายก ป 2557-2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

70 4054 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดนครปฐม
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

71 4069 นางสาวสุนิสา อดุลยรัตนพันธุ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ป 2558 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน 2. การสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรในพื้นที่ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

72 4103 นายธนภูมิ พูลขวัญ - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดนครปฐม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

73 4111 นางสาวแสงเดือน สงรุงโรจน 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559/60 ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดนครปฐม 2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนยสงเสริมและ

ผลิตพันธุขาวชุมชน ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

74 4134 นายภานุมาส สิงหะวาระ 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเรณูใต -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางในการการจัดการศัตรูพืชในนาขาว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครพนม โดยวิธีผสมผสานพื้นที่ลุมน้ําก่ํา จังหวัดนครพนม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

75 7192 นางสาวกานตรวี ศรีพวงผกาพันธุ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 1. นายตอศักดิ์ วงศตาผา  รอยละ 15 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559/60 ตําบลเหลาพัฒนา อําเภอนาหวา 2. นายมานพ ภูนิคม  รอยละ 5 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดนครพนม 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

76 4572 นางสาวสุจิตรา นารีจันทร 1. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดนครราชสีมา 2. แนวทางสงเสริมเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในอําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

77 4605 นางกมนิยา ทะนันชัย 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลคลองชีลอม -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2558-2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (Smart Farmer) จังหวัดนครศรีธรรมราช การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

78 4668 นางสาวอารีวรรณ กองณรงค 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมา -ไมม-ี (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากพระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา หลักสูตรการถายทอดความรูตามกระบวนการ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเกษตรกรปาลมน้ํามัน อําเภอพระพรหม ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. แนวทางการสงเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

79 4716 นายปรเมศวร วัลดาว 1. โครงการถายทอดความรูตามกระบวนการ -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนเกษตรกรไมผล (สมโอทับทิมสยาม) ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง หมูที่ 13 ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2558 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสมโออําเภอปากพนัง 

ของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร กิจกรรมการผลิตสมโอ

พันธุทับทิมสยามใหมีคุณภาพ ตําบลคลองนอย 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

80 4781 นายเอกศักดิ์ ดุลยพัชร 1. พัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพดีโดยการจัด -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ตําบลทุงโพธิ์ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอจุฬาภรณ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการลดตนทุนการผลิตมังคุด นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

81 4825 นางสาวกรรณิการ สีแดง 1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมดําเนินงานขับเคลื่อนและขยายผล สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกษตรเพื่อ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค อาหารกลางวันของกลุมยุวเกษตรกร 

โรงเรียนบานหนองไผ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

2. แนวทางการพัฒนาเกษตรรุนใหมใหเปน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

Young Smart Farmer จังหวัดนครสวรรค ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

82 4908 นางสาวทัศนีย เอี่ยมฤทธิ์ 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต ป 2559 ตําบลหวยรม 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค 2. แนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

83 4972 นางสาวปาริฉัตร พุมเปยม 1. โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุมจังหวัด ป 2557 กิจกรรมอบรมถายทอด ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาเลี้ยว เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว ตําบลเกาเลี้ยว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อนํามา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ประยุกตใชในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูล (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ทะเบียนเกษตรกร อําเภอเกาเลี้ยว 

จังหวัดนครสวรรค สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

84 5022 นางสาวจิราภรณ พกประทาน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรป 2559 ตําบลบางคูรัด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดนนทบุรี 2. การสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

85 5028 นางสาวกรณวดี ตุมทรัพย 1. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย ป 2558/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2. แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของเกษตรกร

ผูปลูกผัก ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย 

จังหวัดนนทบุรี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

86 5199 นางสารภี ศรีงาม 1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558/59 ในพื้นที่ตําบลบอสวก ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนาน 2. การสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในโรงเรียนในพื้นที่อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

87 5215 นางสาวกชกร แสนธิวัง 1. การสรางชุมชนเกษตรปลอดการเผาและ -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สงเสริมการใชเทคโนโลยีทดแทนการเผา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาแนวทางการสงเสริมการใช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน สารชีวภัณฑทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

88 5307 นายลัญจกร เตปา 1. การสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร 1. นางสาวประทิน  มณีรัตน  รอยละ 15 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในโรงเรียน อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พ.ศ. 2557 2. นางชนมนิภา  พรมเปยง  รอยละ 15

สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ 2. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรม ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดนาน ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ในพื้นที่ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

89 8083 นายเรวุฒิ บุญจวง 1. โครงการเตรียมความพรอมสินคาเกษตรไทย -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กาวไกลสูประชาคมอาเซียน (ASEAN GAP) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2558

สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 2. การสงเสริมการผลิตสินคาตามระบบการ

จัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 

จังหวัดบึงกาฬ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

90 5336 นางสาวพัฒนนรี ประโลมรัมย 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

91 5344 นางสาวยุพิน ประทัด 1. การจัดทําแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินคา -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดบุรีรัมย สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย พื้นที่การผลิตสินคาเกษตร จังหวัดบุรีรัมย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

92 5374 นางสาวบังอร โฉมฉิน 1. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารศูนยจัดการ -ไมม-ี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชชุมชนของกลุมชาวนา ตําบลสองชั้น 

สํานักงานเกษตรอําเภอกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดบุรีรัมย 2. การพัฒนาระบบการจัดการกลุมชาวนา ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ผูบริหารจัดการศัตรูขาวแบบมีสวนรวม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

93 5402 นางสาวสุจิตรา ขาวสาระ 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ ป 2559

จังหวัดบุรีรัมย 2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอลําปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

94 5492 นางสาวศศิธร แปลงไธสง 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ตําบลจันดุม อําเภอพลับพลาชัย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย ป 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดบุรีรัมย 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยเรียนรู การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

95 5538 นางสาวจันทรจิรา สมันทอง 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ตําบลบานดาน อําเภอบานดาน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย ป 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดบุรีรัมย 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่ม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานดาน 

จังหวัดบุรีรัมย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

96 5549 นางสาวอาทิตยา ทองแกมแกว 1. การจัดทําแผนการจัดการพื้นที่การผลิต 1. นางสาววรรณวิมล  รอยละ 10 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร จังหวัดปทุมธานี ทวีสุวรรณ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การจัดทําขอมูลการผลิตพืชเพื่อนําไปใช 2. นางสาวจําเลียง หมื่นวัน  รอยละ 10 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ประโยชนในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร

จังหวัดปทุมธานี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

101 5701 นางสาวมยุรี พวงงาม 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร นางศันสนีย เกษตรสินสมบัติ  รอยละ 30 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใหเปนแหลงเรียนรู นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

และใหบริการแบบเบ็ดเสร็จดานการเกษตรในพื้นที่ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

102 5684 นายสุรศักดิ์ เกงตรง 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความ นางศิริกุล ลิบสิทธิกุล  รอยละ 20 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2. การสงเสริมใชปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสราง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ดินของศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลหวยาง

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

103 5902 นายนนท สมานหมู 1. การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาการดําเนินงานโครงการบริหาร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ที่สําคัญ (Zoning) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

104 5963 นางสาวมณีรัตน เต็นเสา 1. การพัฒนาศูนยขาวชุมชนตําบลบานนา -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอมหาราช ตามระบบสงเสริมการเกษตร MRCF หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การพัฒนาดานการตลาดของศูนยขาวชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ตําบลบานนา อําเภอมหาราช นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

105 5998 นางสาวทิพยนันทา เที่ยงธรรม 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ประจําป สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอทาเรือ งบประมาณ 2559 อําเภอทาเรือ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูนํา 

อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

106 6037 นายตุลย แกนหอม 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปยหาภัยแลง ตําบลจําปาหวาย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2. แนวทางการสงเสริมโครงการสงเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดพะเยา
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

107 6060 นายอภิชัย หมูกอน 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2559 -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา 2. แนวทางการสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพะเยา ในนาขาวของเกษตรกร ตําบลรมเย็น การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

108 6065 นางสาวพัชรินทร ทะริยะ 1. โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ลําไย) ตําบลเชียงบานและตําบลน้ําแวน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ป 2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดพะเยา 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ประจําตําบล ในงานสงเสริมการเกษตร

ตําบลน้ําแวน และตําบลทาผาสุข อําเภอเชียงคํา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดพะเยา ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

109 6072 นางสาวกนกนต ศรีประภา 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงป 2558 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอจุน ตําบลหวยขาวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา 2.  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการผลิต

ขาวหอมมะลิคุณภาพสูมาตรฐาน GAP

ของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

110 6091 นายสมเพียร ภิธรรมมา 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑทดแทนสารเคมี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ป 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพะเยา 2. แนวทางการสงเสริมการผลิตและใชเชื้อรา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคพืช นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

111 6101 นายแดน ปญโญ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตขามหอมมะลิ -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา สูมาตรฐาน GAP/อินทรีย ป 2557 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมใจ 2. แนวทางการพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิตขาว สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดพะเยา ชุมชนตําบลบานเหลาอําเภอแมใจ โดยใช สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

การสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF ในการ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ขับเคลื่อนดําเนินงานโครงการ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

112 6262 นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว 1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียวตําบลนาขยาด -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ป 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน 2. การสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดพัทลุง กลวยหอมตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดพัทลุง
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

113 6404 นางสาวอัญชรี เดชมา 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน  ป 2558/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพิจิตร 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

114 6406 นางวนิดา พาเหมาะ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดพิจิตร 2. การลดตนทุนการผลิตขาวตําบลหนองพระ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

115 6448 นางสาวธัญลักษณ ตาสุข 1. โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ป 2558 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชนในพื้นที่ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดพิษณุโลก ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

116 6459 นางมลธิชา สุขเสน 1. การพัฒนาศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญา -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธเพื่อ

จังหวัดพิษณุโลก งานสงเสริมการเกษตร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

117 6587 นายสักรินทร เทียนทอง 1. การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 2. การใหบริการเกษตรกรในรูปแบบคลินิกเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เคลื่อนที่ฯ รวมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

118 6644 นางอรุณี แกวถาวร 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง 2. การจัดการศัตรูพืชโดยใชศูนยจัดการศัตรูพืช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนภายใตศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

การผลิตสินคาเกษตรเปนกลไกในการขับเคลื่อน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

119 6886 นางสาวประดิชญา ตั๋นพรม 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ ป 2559 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอรองกวาง 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดแพร ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สินคาเกษตร อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

120 6956 นางกนกวรรณ คูพงศกร 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2559

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ศัตรูพืชชุมชนจังหวัดภูเก็ต
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

121 6986 นายวัชระ เทพแพง 1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

122 6989 นางสาวสุดารัตน ผิวเผื่อน 1. การอบรมถายทอดความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวและก1. นายไตรมิตร ตั้งตระกูล  ไมระบุ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูขาว ภายใตโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแ 2. นางสาวเทพวดี ชางดี  ไมระบุ

กลุมอารักขาพืช ป 2559 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 2. การพัฒนาการรายงานการระบาดศัตรูพืช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ที่สําคัญขาว จังหวัดมหาสารคาม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

123 7188 นายสัญญา พันดวง 1. การสงเสริมและพัฒนางานยุวเกษตรกร -ไมม-ี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอดนตาล จังหวัดมุกดาหาร

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดมุกดาหาร ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

บานนาปง-ปงขาม หมูที่ 5 ตําบลปาไร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

124 7263 นายบดินทร ศิริวงศ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชโดยใชชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 

กลุมอารักขาพืช อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ป 2557

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน

จังหวัดแมฮองสอน
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

125 7279 นางสาวชุติกาญจน งามวิสัย 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (กาแฟ) -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลแมเหาะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง 2. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดแมฮองสอน อาหารกลางวัน (โครงการพระราชดําร)ิ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

126 7288 นางสาวณัฏฐพณิชา สุภานันท 1. สงเสริมการทําแปลงผลิตพืชผัก การเรียนรู -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดานการเกษตรและเคหกิจในหมูบาน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดแมฮองสอน 2. แนวทางการสงเสริมการควบคุมศัตรูพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

โดยใชสารชีวภัณฑ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

127 7456 นางสาววรา สุขเจริญคณา 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดยโสธร 2. การสงเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

128 7497 วาที่รอยตรีอิสระพงศ ไตรศร 1. โครงการสงเสริมการผลิตมันสําปะหลังป 2559 -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดรอยเอ็ด

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางพัฒนาการสงเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 

จังหวัดรอยเอ็ด
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

129 7534 นายสุวิทย จงจิตวิบูลยผล 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ นาวสาวนุชรัตน ดีแกนทราย รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

การผลิตสินคาเกษตร ตําบลดูนอย (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

อําเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

130 7556 นางวิริยา บุญเทพ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ป 2559 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดรอยเอ็ด 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุย

อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

131 7640 นายชาญศักดิ์ หงษทอง 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ 1. วาที่ ร.ต. สมพงษ ภาคี  รอยละ 5 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 อํา  2. นายสมชาย ไชยแสง  รอยละ 5 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก และจากปญหาราคาสินคาเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด 3. นายมานิต โชติบูรณ รอยละ 5 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดรอยเอ็ด 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองพอก 

จังหวัดรอยเอ็ด
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

132 7658 นายสมบัติ ใหมคามิ 1. โครงการผลิตปุยอินทรยชีวภาพและลานตาก -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลผลิตทางการเกษตร ตําบลกกกง อําเภอเมืองสรวง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด ภายใตโครงการสรางรายไดและ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดรอยเอ็ด พัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ป 2558 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการผลิตปุยอินทรย (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ชีวภาพและลานตากผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลกกกง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ภายใตโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

แกชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

133 7785 นางสาวนิธินาฎ เมืองแมน 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนจังหวัดระยอง ป 2558 -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมอารักขาพืช เพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร จังหวัดระยอง ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

134 7799 นายเตชิษฐ สระศรีสุวรรณ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพาราตาม -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป 2557 

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2. แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

135 7811 นางจินหจุฑา สระศรีสุวรรณ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2557 ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดระยอง 2. การสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

พอเพียง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

136 7917 นายศุภกิจ เอกมณี 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานคา ป 2558/59 ตําบลบานคา อําเภอบานคา สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

137 7949 นายชานนท เข็มทอง 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด นายพรชัย ชั่งทุงใหญ  ไมระบุ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2558 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดราชบุรี 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จัดการดินปุยตําบลบานสิงห เพื่อเปนศูนยจัดการ

ดินปุยชุมชนตนแบบ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

138 7983 นายภูวิชญ ยิ่งเจริญ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

139 8065 นายสกุลชาติ มาสี 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตาม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมอารักขาพืช พยากรณ และเตือนการระบาดศัตรูพืช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผูสํารวจแปลง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ติดตามสถานการณ (จุดเฝาระวังศัตรูพืช) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ใหสามารถถายทอดความรูใหกับเกษตรกรในชุมชน สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นําไปปฏิบัติใชในแปลงตนเองได

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

140 8104 นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์ 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ นายบรรยาย สมเรือง  รอยละ 20 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตร อําเภอหนองมวง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ประจําปงบประมาณ 2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดลพบุรี 2. แนวทางการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่ม กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตําบลดงดินแดง 

อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

141 8181 นายเทพฤทธิ์ เนตรพิทูร 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา ป 2558/59 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําปาง การเกษตรประจําตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดลําปาง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

การผลิตสินคาเกษตรประจําตําบลวังพราว 

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

142 8192 นางสาวกัลยารัตน  อุสสาสาร 1. โครงการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัคร -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรหมูบาน จังหวัดสุโขทัย ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอแมพริก 2. การสรางและพัฒนาเครือขาย Smart Farmer สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดลําปาง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

143 8213 นางสาวจันทิรา กันทะ 1. การบูรณาการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ -ไมม-ี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภองาว ป 255/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดลําปาง รวมกับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สินคาเกษตร ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดแพร

2. แนวทางในการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรกรใหบริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice)
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

144 8251 นายประสาน พิอุทัย 1. โครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยการผลิตและใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําปาง ป 2559 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ทบก.) ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

จังหวัดลําปาง

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

145 8260 นายศุภกร อินเตชะ 1. การสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2559 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอแมเมาะ 2. แนวทางสงเสริมการผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดลําปาง ที่เหลือจากการเกษตรเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่

การเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

146 8452 นายเฉลิมชนม โคตรทอง 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเลย ป 2558 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมอารักขาพืช 2. การสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย เพื่อลดตนทุนการผลิตขาวในพื้นที่จังหวัดเลย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

147 8478 นางสาวมัทนา นุทธบัตร 1. กลุมยุวเกษตกรในโรงเรียนบานโพนสวาง  นางจารีพร  บุตรสระเกษ  รอยละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอนาดวง ป 2558-2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเลย 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สูการเปน Smart Farmer นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

148 8527 นายสุรชัย เติบสูงเนิน 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดงานเทศกาลงานเงาะ-ทุเรียน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ และของดีศรีสะเกษ ป 2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ของจังหวัดศรีสะเกษ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

149 8532 นางฉันทนา ทองพันชั่ง 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ -ไมม-ี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพการผลิต (นาแปลงใหญ) ป 2559 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดศรีสะเกษ ภายใตโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

และคุณภาพการผลิต อําเภอเมืองศรีสะเกษ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดศรีสะเกษ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

150 8615 นายสุวิมนต ผานพินิจ 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแก -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558 ตําบลสมอ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปนแหลงเรียนรูตนแบบ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ตําบลสมอ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

151 8637 นายมงคล วงศสหวิวัฒน 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพ ป 2559 หลักสูตรการอบรมเกษตรกร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภออุทุมพรพิสัย ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดศรีสะเกษ 2. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนภายใตโครงการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ป 2559 กิจกรรม อบรมถายทอดความรูการผลิต

เมล็ดพันธุขาวและการบริหารจัดการศัตรูขาว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

152 8743 นางสาวแพรวพยัพ นามปากดี 1. การสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน จังหวัดสกลนคร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2558 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 2. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานทองเที่ยว

เชิงเกษตรในจังหวัดสกลนคร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

153 8746 นายพาดอน ปุเรชะตัง 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลนิคมน้ําอูน อําเภอนิคมน้ําอูน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดสกลนคร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 2. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงขอมูล การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดสกลนคร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

154 8749 นางสาวจุรีรัตน ภาวงศ 1. การพัฒนาเกษตรกรุรนใหมใหเปน -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Young Smart Farmer จังหวัดสกลนคร ป 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการสงเสริมและ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร พัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร จังหวัดสกลนคร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สูการเปน Smart Group  และกลุมตนแบบ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

155 8912 นางกุศล อินรี 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต -ไมม-ี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเจริญศิลป 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสกลนคร ชุมชนโคกศิลา อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

156 8940 นางสุภาภรณ คงฉิม 1. โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูป -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เครื่องแกงจังหวัดสงขลาป 2557

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเดนเปนตนแบบ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และแหลงเรียนรู
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

157 9013 นางสาวราตรี ดวงดี 1. การใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรประจําตําบลแดนสงวนเปนกลไก ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด ขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรพื้นที่ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสงขลา ตําบลแดนสงวน อําเภอระโนดจังหวัดสงขลา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

พ.ศ. 2559 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สินคาเกษตรขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

158 9096 นางสิริญาพร สงคง 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม อําเภอนาหมอม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา ป 2557-2559 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดสงขลา 2. แนวทางปองกันและควบคุมโรครากขาว

ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภนาหมอม ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดสงขลา ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

159 9199 นางมลิวรรณ ไวยกุล 1. การสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธขาวในพื้นที่ -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญตนแบบขาว อําเภอบางบอ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 2. แนวทางการสรางเครือขายตลาดขาวออนไลน

ในยุคไทยแลนด 4.0
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

160 9285 นางสาวสุหฤทธา เตงแกว 1. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การสงเสริมความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิต ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพื่อลดรายจายในครัวเรือน (มาตรการที่ 1) ภายใต หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ที่ไดรับผลกระทบภัยแลง ป 2558/59 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

161 9288 นางสาวรัตติพร อาภาวศิน 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ประจําป สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต งบประมาณ 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 2. การขึ้นทะเบียนมะพราวน้ําหอมบานแพว สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

162 9309 นางสาวเพ็ญนภา คามวุฒิ 1. กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ป 2558/59  -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพิพัฒน (วัดสุนทรสถิต) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว ตําบลอําแพง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดสมุทรสาคร 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ตําบลสวนสม อําเภอบานแพวจังหวัดสมุทรสาคร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

163 9402 นายนิธิศ บุญสง 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ  รอยละ 20 กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Young Smart Farmer จังหวัดปราจีนบุรี 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ พ.ศ. 2559

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 2. การพัฒนาฐานขอมูลดานการเกษตร 

จังหวัดสระบุรี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

164 9419 นางสาวกมลรัตน จันกง 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1. นางนงคราญ เชาวนเมธา  รอยละ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 2. นางสาวอุษา  จุลวรรณ  รอยละ 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ ป 2558/2559 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสระบุรี อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่ม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานหมอ (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

 จังหวัดสระบุรี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

165 9492 นายสุรพงษ โรจนกุล 1. โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิต -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดสระบุรี 2. การขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรภายใต สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

166 9572 นายสําเริง ภูมลา 1. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ สินคาและ -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บริการทางการเกษตรตามแผนปฏิบัติราชการ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจําป กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 2558

2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

167 9573 นางสาวภาวนา ยุพา 1. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานพืช -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (อุทกภัย) ป 2557 จังหวัดสุโขทัย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนางานการใหความชวยเหลือ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผูประสบภัยพิบัติดานพืช จังหวัดสุโขทัย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

168 9688 นางสาวจรัล เข็มพล 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน -ไมม-ี (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตจังหวัดสุโขทัย ป 2559

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

169 9678 นางสาวเมสิรญา ทิฆัมพรธีรวงศ 1. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับ -ไมม-ี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ป 2559 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 2. แนวทางการสงเสริมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

170 9839 นายรัตน วงษเนตร 1. การตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนและปรับปรุง -ไมม-ี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขอมูลทะเบียนเกษตรกรป 2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยโปรแกรม Qgis กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 2. การบูรณาการงานศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดวยระบบ

สารสนเทศ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

171 9909 นายศรัณยู อนุกูล 1. การจัดการกําจัดหนอนหัวดํามะพราว -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการจัดการกําจัดหนอนหัวดํามะพราว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ในจังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

172 9883 นางชุติมา ชูแสงศรี 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกร -ไมม-ี (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ

สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ พัฒนาองคกรเกษตรกร ป 2559 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. การสงเสริมและพัฒนาวิสหกิจชุมชน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

173 9889 นางเพ็ญพร รัชชะ 1. โครงการสงเสริมความรูความเขาใจในการ -ไมม-ี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปองกันและกําจัดโรครากในยางพารา 

สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2558 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. แนวทางการสงเสริมความรูความเขาใจในการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ปองกันและกําจัดโรคยางพารา อําเภอคีรีรัฐนิคม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

 จังหวัดสุราษฎรธานี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

174 9902 นางสาวเรวดี อินทรเมือง 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอพระแสง -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

175 9986 นางโสภิดา จันอิ 1. โครงการปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตการเกษตร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุย หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมชนตําบลตะกุกใต อําเภอวิภาวดี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดสุราษฎรธานี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

176 10017 นายกุลชาติ บูรณะ -ลาศึกษาตอ- สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมอารักขาพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

177 10018 นางสาวอรหทัย เกษรบัว 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ -ไมม-ี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร เรียนรูและการบริหารจัดการศัตรูขาว ตําบลทับทัน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสุรินทร อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

ตามแนวทางการปฏิบัติการเกษตรที่ดีของเกษตรกร กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

178 10025 นางสาวกรรณิการ สุโขพันธ 1. โครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร 2. การสงเสริมการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสุรินทร ในนาขาวโดยใชกลไก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

179 10262 นายภาคภูมิ ราตรี 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตร -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แกชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร ตําบลเมืองการุง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดหนองคาย กิจกรรมสงเสริมสนุบสนุนผลิตปุยอินทรีย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. การใชโซเชียลเน็ตเวิรคในการสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

180 10350 นายภาสกรณ นอยเมือง 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเปน -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลําภู ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2559 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลําภู ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

181 10432 นายคมกฤช ศรีอาจ 1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจาก -ไมม-ี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สารพิษตําบลวังทอง อําเภอนาวัง 

สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ 

Young Smart Farmer ระดับอําเภอ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

182 10462 นายศราวุธ ถิ่นสุข 1. การสงเสริมการจัดการดินและการใชปุยเพื่อ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลดตนทุนการผลิตการเกษตร จังหวัดอางทอง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช ป พ.ศ. 2558 - 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(ศดปช.) จังหวัดอางทอง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

183 10525 นางสาวฐาปนี เฉลิมพงษ 1. การจัดเก็บขอมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (รต.) ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการจัดเก็บขอมูลภาวะการผลิตพืช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ระดับตําบล (รต.) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

184 10608 นายสุปญญา คําภักดี 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย -ไมม-ี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุดรธานี ป 2559 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยจัดการ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ดินปุยชุมชน จังหวัดอุดรธานี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

185 10558 นางนารากร ชารมา 1. การบูรณาการงานสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (นาแปลงใหญ) ตําบลคอใหญ ตามแนวทาง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกูแกว ประชารัฐในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวขาวปการผลิต 2559 อําเภอกูแกว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดอุดรธานี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. แนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่ม (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เครือขายระดับตําบล ตําบลคอใหญ อําเภอกูแกว สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดอุดรธานี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

186 10820 นางสาวประกายดาว แจมใส 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป -ไมม-ี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2557/58 ตําบลนาชุม อําเภอบานโคก สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ 2. การขับเคลื่อนศูนยเรียนูการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

การผลิตสินคาเกษตร ตําบลนาชุม อําเภอบานโคก ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุตรดิตถ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

187 10877 นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ป 2559 ตําบลหนองยางและ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฉาง ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี 2. แนวทางการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

188 10895 นายสุรียา โพธิ์พฤกษ 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ป 2559 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุทัยธานี 2. แนวทางสงเสริมการลดตันทุนการผลิตขาว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในพื้นที่ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

189 10994 นายวิมาน ทาลา 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแก -ไมม-ี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ตําบลสงยาง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเมืองใหม อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดอุบลราชธานี 2. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของศูนยจัดการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ดินปุยชุมชน อําเภอศรีเมืองใหม สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

190 11002 สิบโทวัชระ  ศรีสองเมือง 1. โครงการสงเสริมการผลิตปุยหมักเพื่อลดตนทุน -ไมม-ี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการใชปุยเคมี ตําบลทาไห อําเภอเขื่องใน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดอุบลราชธานี 2. การสงเสริมการใชปุยเคมีภายใตการดําเนินงาน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน อําเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

191 11079 นางสกนธวรรณ ทูลสูงเนิน 1. โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดขาวปุน  และจากปญหาราคาสินคาเกษตร อําเภอกุดขาวปุน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

การผลิตสินคาเกษตร ตําบลกุดขาวปุน (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

192 11101 นายสามารถ อภัยโคตร 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแก -ไมม-ี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม ตําบลตาลสุม อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดอุบลราชธานี 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร ตําบลตาลสุม อําเภอตาลสุม ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

193 11162 นายอรรถพล ดีเพ็ญ 1. โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญา -ไมม-ี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุมกันชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชดําริ ป พ.ศ. 2559 จังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดอํานาจเจริญ
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ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด

194 5819 นายกอเดร สลําเหม 1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูปลูกขาว -ไมม-ี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบลดตนทุนของเกษตรกร ตําบลตรัง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ป 2557-2558 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดปตตานี 2. สงเสริมเกษตรกรปลูกขาวพื้นเมืองประจําถิ่น การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

พันธุมะจานู (Ma Ja Nu) ของอําเภอมายอ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดปตตานี (ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

195 9155 นางสาวอุทุมพร ทับทัด 1. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบิหลายสา หมูที่ 10 -ไมม-ี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอทาแพ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบิหลายสา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดสตูล หมูที่ 10 ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป





ตําแหนง

เลขที่ ผูรวมดําเนินการ สัดสวน หมายเหตุ

1 5819 นายกอเดร สลําเหม 1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูปลูกขาว -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบลดตนทุนของเกษตรกร ตําบลตรัง 

สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ป 2557-2558

จังหวัดปตตานี 2. สงเสริมเกษตรกรปลูกขาวพื้นเมืองประจําถิ่น

พันธุมะจานู (Ma Ja Nu) ของอําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี

2 9155 นางสาวอุทุมพร ทับทัด 1. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบิหลายสา หมูที่ 10 -ไมม-ี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล

สํานักงานเกษตรอําเภอทาแพ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานบิหลายสา 

จังหวัดสตูล หมูที่ 10 ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ชายแดนใต จํานวน 2 ราย)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ก.ค. - 31 ธ.ค. 2559 จํานวน 2 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2560)

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงานที่ผานมา/2. ขอเสนอแนวคิด
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