










ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

1 32 นางพีรพร เกตุฉันท 1. การจัดการเรื่องรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมการเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมชวยอํานวยการและประสานงาน 2.การจัดทําระบบการรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการกรม ของกรมสงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2 77 นางกรชุลี สพฤศรี 1. การตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขขอคลาดเคลื่อนทางบัญชี น.ส.ประภัสสร วิริยาภรณ 10 (ภายในวันที่ 9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของหนวยงานสวนภูมิภาค

กลุมบัญชี 2. คูมือการปฏิบัติงานดานบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กองคลัง เพื่อการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

3 85 นางสาวณิชานันท แอดสกุล 1. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ นางสาวสุกัญญา กวางยาว  10 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 ในระบบ GFMIS งบลงทุน กรมสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมงบประมาณ 2. แนวทางพัฒนาการโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย งบลงทุน

กองคลัง ของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

4 113 นางสาวนิตยา หนูรอด 1. การบันทึกขอมูลสินทรัพยในระบบ GFMIS ของหนวยงาน ไมมี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมพัสดุ (กลุมบริหารสินทรัพย) พ.ศ. 2558-2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กองคลัง 2. การดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายครุภัณฑของหนวยงาน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

5 158 นางเขมิกา พงษไพบูลย - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นิติกรปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวินัยและนิติการ (กลุมวินัย) หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองการเจาหนาที่ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

6 868 นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท 1. การพัฒนาชองทางการเผยแพรและใหบริการความรูการเกษตร ไมมี (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ผานสื่อออนไลน (Facebook)

ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร 2. การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพรใหบริการความรูการเกษตรผานเว็บไซต ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

(สํานักงานเลขานุการกรม) ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

7 890 นางสาวสุกัญยา แกวขาว 1. การพัฒนาบุคลากรโดยการไปราชการ ศึกษา ฝกอบรม ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประชุม และดูงาน ณ ตางประเทศ

กลุมพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง 2. คูมือการขออนุมัติไปราชการ ศึกษา ฝกอบรม ประชุม และดูงาน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ณ ตางประเทศ ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

8 897 นางสาวศุภวรรณ สมบุตร 1. การประชาสัมพันธการชวยเหลือและฟนฟูผูประสบอุทกภัย ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 2. การพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายงานประชาสัมพันธ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(สํานักงานเลขานุการกรม) นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

9 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก -

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

10 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา - ไมผานการคัดเลือก - สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

เทคโนโลยีรังสี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

(กองสงเสริมการอารักขาพืช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และจัดการดินปุย) และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

11 1220 นางหทัยชนก พินิจผล 1. โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหาร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในครัวเรือนและชุมชน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาบุคลากร จังหวัดพิษณุโลก ประจําป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. การพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสํานักงานสงเสริมและ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ที่ 1 จังหวัดชัยนาท พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สูความสําเร็จ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

12 1280 นายนพรุจ หินออน 1. โครงการพัฒนาเจาหนาที่เพื่อเปนที่ปรึกษาและถายทอดความรู ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP พืช ป 2560 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 2. การสงเสริมระบบการจัดการคุณภาพ GAP แบบกลุม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในแปลงใหญสับปะรดผลสดภาคตะวันตก สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

13 1367 นางสาวสุรีรัตน วงษชื่น 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 1. นางทํานอง นามวิชัย 10 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 2. นางสาวชิดชนก 10 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. พัฒนาการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ฮิบิเตอร ชีวะประวัติ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในภาคตะวันออก และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานสงเสริมการเกษตรและ กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

14 2761 นายอรรณพ สอนชา 1. โครงการฝกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดแกเกษตรกรในพื้นที่ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางสงเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสับปะรดเพื่อการคา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดหนองคาย ของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดหนองคาย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

15 1726 นางอนงนิตย ปลอดฤทธิ์ 1. การสงเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตรสินคาปาลมน้ํามัน ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในรูปแบบแปลงใหญ จังหวัดกระบี่ ป 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการจัดทําคูมือบริหารจัดการแปลงใหญปาลมน้ํามัน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อยางยั่งยืนสําหรับกลุมเกษตรกร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

16 2553 นางจิรวดี แดงพวง 1. การประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. พัฒนาเครือขายสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธขาวสาร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ งานสงเสริมการเกษตร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

17 2558 นางสาวศริญญา ผองการ 1. การฝกอบรมเกษตรกรชาวสวนผลไมที่ประสบภัยแลง ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ป 2559 จังหวัดจันทบุรี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาระบบงานปองกันและใหความชวยเหลือ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

18 2817 นายประทีป ทองจันทร 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร ไมมี (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดชลบุรี Young Smart Farmer อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

19 3338 นางสาววิภาวดี ศรีโยทัย 1. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2559/2560 ไมมี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสาย 2. แนวทางการสงเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดเชียงราย ศูนยจัดการดินปุยชุมชน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

20 3600 นายอภิชัย คํารินทร 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ไมมี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 บานหนองเหนี่ยง หมู 13 ตําบลบวกคาง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

ในการปองกันกําจัดศัตรูขาวของเกษตรกร



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

21 3663 นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง 2. แนวทางการพัฒนากลุมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม  (หอมหัวใหญ) อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

22 3695 นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร 1. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตมะมวงตามโครงการ นายวิฑูรย หอมนารี 10 (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมืองเกษตรสีเขียวภายใตงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ 2. แนวทางการสงเสริมเกษตรกรผูปลูกมะมวง ตําบลหนองบัว สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดเชียงใหม อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ใหมีการดําเนินการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ในระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

23 4054 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 2. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดนครปฐม โดยศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนครปฐม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

24 4103 นายธนภูมิ พูลขวัญ 1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2558 ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน 2. การพัฒนางานสงเสริมการปองกันกําจัดแมลงวันผลไม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครปฐม โดยวิธีผสมผสาน ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดนครปฐม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

25 4202 นางพวงเพชร รัตนบุรี 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59 อําเภอนาหวา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนครพนม 2. การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนสบูสมุนไพร G-YA สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ตามโครงการ 9101 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

อยางยั่งยืน

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

26 4318 นางสาวรัชดา อิ่มเกตุ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ป 2559 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย 2. แนวทางการสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในนาขาว ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครราชสีมา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

27 5194 นางสาวศิริกาญจน เพียรดีกุล 1. โครงการรณรงคและถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตขาวเพื่อคืนความสุขใหชาวนา จังหวัดนาน ป 2557 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวของชุมชนในจังหวัดนาน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน ดวยระบบแปลงใหญ ป 2560 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

28 5209 นางปริญญา อินตะยศ 1. แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชน ไมมี (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59 ตําบลศรีสะเกษ อําเภอนานอย 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดนาน 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการผลิตลิ้นจี่ ตําบลบอ  ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

29 6073 นายวสันต ชัยชนะ 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทา ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปญหาภัยแลง ป 2558 ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

สํานักงานเกษตรอําเภอจุน 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดพะเยา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

30 7173 นางสาวธมกร ไชยบุบผา 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดมุกดาหาร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ทะเบียนเกษตรกร



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

31 7394 นางสาวกุลปริยา นาเมืองรักษ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลทุงแต อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยโสธร 2. การสงเสริมการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อผลิต หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดยโสธร ขาวหอมมะลิอินทรียของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลทุงแต การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

32 7444 นายมนตรี คําโคตรสูนย 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย พ.ศ. 2559 ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลหนองแหน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดชุม 2. การสงเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตขาวอินทรีย ตําบลโพนงาม ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดยโสธร อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

33 7474 นายวิเศษ สีดีวงศ 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิครบวงจร ป 2559 ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลสมผอ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

สํานักงานเกษตรอําเภอไทยเจริญ 2. แนวทางสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดยโสธร ตําบลสมผอ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

34 7948 นางสาวปยุดา สลับศรี 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2559/60 (ขาวนาป) นางอารีย ตระการรัศมีทิพย 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืช หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดราชบุรี ชุมชน ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เพื่อเปนแหลงถายทอดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

35 8127 นางสาวรุจิรา หลาวงศา 1. โครงการประชาสัมพันธ การขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดวยระบบสงเสริมการเกษตรภายใตโครงการสรางการรับรู สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร ป 2560 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง 2. การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สินคาเกษตร (ศพก.) สูการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ดวยระบบสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

36 8203 นางสาวภาวิณี พุฒใจกา 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (กาแฟ) 1. นายยุทธการ ไทยลา 5 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2. นายปรีชา พรมนา 5 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอแมทะ สินคาเกษตร (ศพก) ในดานการสงเสริมสารชีวภัณฑเพื่อปองกัน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดลําปาง กําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

37 8307 นางสาวพรทิพย อินทะหลุก 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทา ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปญหาภัยแลง ป 2558 กิจกรรมผลิตปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง ตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําพูน 2. การสงเสริมการผลิตมะมวงเขียวมรกตในรูปแบบแปลงใหญ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

38 8316 นางสาวสายสุนีย สายวังกิจ 1. การเสริมสรางความเขมแข็งศูนยขาวชุมชนตําบลมะเขือแจ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอกเภอเมืองลําพูน 2. การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไยคุณภาพ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดลําพูน ตามมาตรฐาน GAP สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

39 8324 นางศศกร บุณยานันต 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรการประชาสัมพันธ ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดลําพูน ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

40 8407 นางบุญกวาง ไทยสา 1. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน ตําบลนาออ ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย 2. การพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดเลย ตําบลนาออ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

41 8597 นายอดุลย พวงจําปา 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

42 9097 นางสาวเกศรินทร หมานหมัด 1. การจัดทําแผนงานโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อเสนอ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสงขลา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สินคาเกษตรของอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

43 9347 นางสาวอาภัสสร ศรีสุภาพ 1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 1. นายสมชาย มูลบรรจง 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใตโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 2. นายประสาน สุขสุทธิ์ 5 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมอารักขาพืช จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2559 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 2. แนวทางลดการระบาดโรคไหมขาวของเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ที่เขารวมโครงการนาแปลงใหญ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

โดยการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

(Trichodermaharzianum) กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

44 9386 นางสาวรัตนา ถาวร 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2558/59 ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามนโยบายของภาครัฐ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขาวชุมชน อําเภอวัฒนานคร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสระแกว จังหวัดสระแกว การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

45 9453 นางสาววชิราภรณ อิ่มแกว 1. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ไมมี (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฤดูนาปรัง ป 2560 อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห 2. การพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิก สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดสระบุรี วิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

46 9480 นางสาววารุณี ลายหงษ 1. การสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัดในนาขาว ไมมี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติ ของเกษตรกรสมาชิกศูนยจัดการดินปุยชุมชน จังหวัดสระบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมอารักขาพืช ประจําปงบประมาณ 2559 จังหวัดสระบุรี

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

47 9586 นางสาวภาวนา ยุพา 1. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานพืช (ภาวะฝนแลง) ไมมี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2558 จังหวัดสุโขทัย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการดวยกระบวนการสงเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย การเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดสุโขทัย กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

48 9532 นายชนัตท ศรีวิเศษ 1. การจัดการพื้นที่การผลิตขาว อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ป 2559 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสิงหบุรี 2. การสงเสริมการผลิตพืชตามความเหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) อําเภอบางระจัน (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

จังหวัดสิงหบุรี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

49 10001 นางสาวนิภาพร มะลิซอน 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ป 2559 กิจกรรมพัฒนาและสรางเครือขาย Smarat Farmer สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระดับจังหวัด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูการเปนแหลงทองเที่ยว สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

เชิงเกษตร จังหวัดสุรินทร

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

50 10086 นางสาววรรณิศา หวังใจ 1. โครงการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีสูสากล ป 2559 ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลไผ และตําบลแก อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนบุรี 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตนแบบ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสุรินทร ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ทั่วไป)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กันยายน  2560)

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 50 ราย)

รอยละ
ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด

เลขที่

1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

51 10198 นางกานตสิริ ยาศิริ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดหนองคาย ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย Young Smart Farmer จังหวัดหนองคาย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

52 10270 นายนาวินทร แกวดวง 1. การฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตสับปะรดระบบ GAP  ไมมี (ภายในวันที่  9  พฤศจิกายน 2560)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เนนการปองกันสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรด) ป 2559

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ตามระบบ GAP ของสํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

53 10737 นางสาวทิพวรรณ สตรอง 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการ 1. นางสมพร แสนมณี 10 สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59 ภายใตโครงการ 2. นางสาวมณทิรา ธรรมาภิมุข 10 สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต บูรณาการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 2. การสงเสริมการใชขอมูลเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

(Zoning) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุตรดิตถ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯพิจารณาดําเนินการตอไป





ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

1 1555 นางสาวมนฑกานต พิธกิจ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ "การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ" จังหวัดยะลา 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปงบประมาณ 2559

จังหวัดยะลา 2. การสงเสริมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

2 1782 นายอภินันท ยูโซะ 1. โครงการเพิ่มปะสิทธิภาพยางพาราครบวงจร ปงบประมาณ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พ.ศ 2559 อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ 2. แนวทางการพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนตนตันหยง ตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

3 5092 นายไซฟูลอันวาร ดอเลาะ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยางพาราครบวงจร ป 2559

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูยางพารา ตําบลบาเจาะ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

รอยละ

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 2560 จํานวน 10 ราย)

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ชายแดนใต)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  11 กันยายน  2560)

ที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิดเลขที่



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ
รอยละ

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 2560 จํานวน 10 ราย)

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ชายแดนใต)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  11 กันยายน  2560)

ที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิดเลขที่

4 5142 นายปฐมพงษ จุลเทพ 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานแซะ หมูที่ 2 ตําบลสุไหงปาดี ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี 2. การสงเสริมการผลิตขาวไรซเบอรรี่เพื่อจําหนายเพิ่มรายได

จังหวัดนราธิวาส ของกลุมทํานา บานโคกเปด ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส 

5 5840 นางสาววันทนีย อุสมันบาฮา 1. การสงเสริมกลุมยุวเกษตรกร ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดปตตานี

สํานักงานเกษตรอําเภอกะพอ 2. การสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรู

จังหวัดปตตานี ดานการเกษตร

6 5842 นางยัสมีน เมซา 1. ผลิตนักเรียนรักงานเกษตร สงเสริมนักเรียนดี ยุวเกษตรกรดีเดน ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนบานชองแมว อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ป 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี 2. การพัฒนาเยาวชนรุนใหม ดวยแนวทางยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน

จังหวัดปตตานี เพื่อกาวนําเทคโนโลยี มุงสูวิถีเกษตรพอเพียงหางไกลยาเสพติด



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ
รอยละ

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 2560 จํานวน 10 ราย)

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ชายแดนใต)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  11 กันยายน  2560)

ที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิดเลขที่

7 7309 นายพีรบูรณ พรหมจันทร 1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงขอมูล ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเพาะปลูก

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร จังหวัดยะลา

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

8 7303 นางสาวสุรัถยา อนุรักษ 1. แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินคาเกษตร ยางพารา และขาว ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรสูความเปน Smart Group

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดยะลา

9 7329 นายฮูซัน บือราเฮง 1. การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมะนาวใหแกสมาชิก ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา ป พ.ศ 2559

จังหวัดยะลา 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปนศูนยกลาง

การเรียนรูของชุมชน



ตําแหนง สัดสวน

ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ
รอยละ

(รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 2560 จํานวน 10 ราย)

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม (พื้นที่ชายแดนใต)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่  11 กันยายน  2560)

ที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิดเลขที่

10 9064 นางสาวนิภาพร พุทธนุกูล 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช อําเภอเทพา ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา ป 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตกลวยหอมทองคุณภาพ

จังหวัดสงขลา บานนาจวก หมูที่ 2 ตําบลทามวง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

เพื่อเขาสูการรับรองฟารมมาตรฐาน GAP แบบกลุม
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