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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

1 201 นายณัฐสิทธิ์  ปานลิตร 1. การจัดทํารายงานประจําป 2559 นายสุธีร ชัยประเดิมศักดิ์ 30 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมการเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมติดตามและประเมินผล 2. การพัฒนาการจัดทํารายงานประจําป (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

กองแผนงาน ของกรมสงเสริมการเกษตร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

2 958 นางสาววลัยกร  นครไธสง 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (Smart Farmer) กรมสงเสริมการเกษตร ป 2561 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กลุมพัฒนาเกษตรกรและ 2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

อาสาสมัครเกษตร (Smart Farmer) ยุค 4.0 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผลการคัดเลือก

(กองพัฒนาเกษตรกร) (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

3 2273 นางพรรณิภา  ไพทักษศรี 1. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร สํานักงานเกษตร ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 พื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร ป 2560 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กรุงเทพมหานคร 2. การพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

เขตคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม 

พื้นที่ทั่วไป จํานวน 91 ราย พื้นที่จังหวัดชายแดนใต จํานวน 22 ราย (รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 31 ม.ีค. 2561)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2561)

รอยละ
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

4 1342 นางวิภาพร  สงวนดี 1. โครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคตะวันออก ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาบุคลากร 2. การพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ของภาคตะวันออก สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ที่ 3 จังหวัดระยอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

5 2194 นางอาภาพร  ชางถม 1. สงเสริมการผลิตพริกไทยคุณภาพ โครงการ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร กิจกรรม สงเสริมการผลิตพริกไทยคุณภาพ ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ปงบประมาณ 2561 ผลการคัดเลือก

ที่ 3 จังหวัดระยอง 2. การจัดทําแปลงสาธิตการจัดการโรคและ (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
แมลงศัตรูพืชในพริกไทยดวยวิธีผสมผสานเพื่อเปน

แหลงเรียนรูแกเกษตรกร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

6 1451 นางสาวธีรตา  อาจโยธา 1. โครงการฝกอบรมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พอเพียงพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ป 2560 และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดเลย 2. การพัฒนาการฝกอบรมอาชีพเกษตรกร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

7 3097 นางสาวพนิดา  ทนันไชย 1. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก นายเสนห แสงคํา 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พระราดําริ ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 2. การใชระบบสงเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนา (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การขยายผลองคความรูของศูนยศึกษาการพัฒนา สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม อันเนื่องมาจากพระราชดําริสูเกษตรกร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

ในพื้นที่ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)
หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

8 758 นางเพื่อนแพง  ขัติศรี 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุพืช การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนตามมาตรฐาน อําเภอเมืองกําแพงเพชร ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร ป 2560 ผลการคัดเลือก

ดานอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก 2. การพัฒนาผลิตภัณฑหัวเชื้อน้ําเมตาไรเซียม       (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช     

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล
ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

9 2507 นายวสุภัค  เอี่ยมใส 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ป 2558 ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรใหกับ ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) เกษตรกรในพื้นที่สูงจากผลการวิเคราะห

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

10 1925 นางสาวธนภร  ปวงคําใส 1. การจัดกระบวนการเรียนรูสมาชิกศูนยจัดการ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชชุมชนแบบมีสวนรวม จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช ป 2561 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 2. การพัฒนาแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

11 1829 นางสาววิลาสินี  จันทรหอม 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน น.ส. มัทนา อยูวัง 10 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ป 2561 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดกาญจนบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยจัดการ ผลการคัดเลือก

ศัตรูพืชชุมชน ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดกาญจนบุรี สู Smart Farmer

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

12 1895 นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 1. นายสมทรง บัวงาม 20 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอสังขละบุรี 2. น.ส. เจนจิรา ลีละผลิน 10 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ป 2560 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดกาญจนบุรี 2. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

13 2112 นายเอกชัย  ใจศิริ 1. โครงการผลิตปุยอินทรียชุมชนตําบลหนองบัว ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยผึ้ง 2. การพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลคําบง (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

14 2341 นางอนงคพรรณ  มีเทพ 1. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําป 2560 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ 2. การสงเสริมการผลิตขาวทับทิมชุมแพ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

จังหวัดขอนแกน (ขาวโภชนาการสูง) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ในเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญ ตําบลหนองไผ ผลการคัดเลือก

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

15 2347 นายปยวิทย  หาปญนะ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน ป 2560 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดขอนแกน 2. การสงเสริมการผลิตปุยอินทรียเพื่อลดตนทุน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

การผลิต ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดขอนแกน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

16 2543 นางสาวกรรณิกา  แกวนาค 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา 2. การสงเสริมการผลิตขยายและใชสารชีวภัณฑ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดขอนแกน ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชผัก ของกลุมปลูกผัก สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

17 2820 นางพลีระษา  รักจะโปะ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลไม (ทุเรียน) หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการทั้งในและ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาใหม ตางประเทศ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดจันทบุรี ป 2560 ผลการคัดเลือก

2. การลดตนทุนการผลิตกลุมแปลงใหญทุเรียน (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

18 3143 นางชัชฎาภรณ  สุวรรณโชติ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลเจาทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล ป 2560/61 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดชัยภูมิ 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

19 3327 นางสาวอรทัย  งูเขียว 1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวตามแนวทาง ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรอินทรียเพื่อการบริโภค ตําบลปามะคาบ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมจัน อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ป 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดเชียงราย 2. การสงเสริมการผลิตขาวอินทรียสูมาตรฐานสากล สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

20 3447 นางสาวรัชนีกร บั้งเงิน 1. การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) อําเภอเวียงแกน การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ป 2559  ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการคัดเลือก

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเวียงเชียงรุง (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

21 3560 นางสาวเกศรินทร  บุญนาค 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อําเภอแมแตง นางวันวิสา ตระกูลวรปญญา 20 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม ป 2559/60 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง 2. การพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่ม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงใหม ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)       และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

22 3624 นางสาวเบญจมาศ  ธาตุอินจันทร 1. การสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของสมาชิกศูนยจัดการดินปุยชุมชน  อําเภอสันทราย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๐ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

23 3630 นายอานนท  แสนสามกอง 1. การปรับปรุงทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกขาวนาปตําบลปาไผ ปการผลิต 2560 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการคัดเลือก

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอสันทราย (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดเชียงใหม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

24 3669 วาที่รอยตรีชัชวาลย  ศรีอุบล 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นางเพ็ญพร ศรีอุบล 30 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลอ ป 2559/60 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอดอยหลอ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

25 3689 นางนงคเยาว  บุญยศ 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. นายมนตรี ไชยวงค 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอแมอาย 2. นายสิทธิพันธุ คันธฬิกา 10 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ป 2560 3. น.ส.พัฒนนรี เขียวทิพย 10 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาฐานการเรียนรูศูนยเรียนรูการเพิ่ม 4. นางวชิราภรณ นาถมทอง 10 สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)      ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

26 3767 นางสาวปราณี  แข็งแรง 1. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทาพอภายใตรม การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรอําเภอปะเหลียน ชุมชนทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ป 2560 ผลการคัดเลือก

จังหวัดตรัง 2. การสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมในสวน (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

ยางพาราพื้นที่ตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

27 3854 นางสาวชนิภา  เขียวณรงค 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ป 2560 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ 2. การพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรู และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดตราด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสูระบบ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ อําเภอคลองใหญ ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

จังหวัดตราด
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

28 4031 นางสาวธิดารัตน  ลิ้มติ้ว 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ   ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตร จังหวัดนครปฐม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2560        (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดนครปฐม 2. การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

29 4039 นางสาวอรวรรณ  ฮกยินดี 1. การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/2559 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ และจากปญหาราคาสินคาเกษตร อําเภอนครชัยศรี ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการคัดเลือก

2. การพัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานเกษตร (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

30 4235 นางสาวศิรประภา  สุวรรณมณี 1. การเผยแพรและประชาสัมพันธของ วาที่ ร.ต.อาทิตย อุนนาแซง 20 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ป  ๒๕๕๙ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค 2. การสรางการรับรูขอมูลขาวสารในงาน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครพนม สงเสริมการเกษตร อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

31 4306 นางสาวณัฏฐชนุตร  ตุนาค 1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทําการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทฤษฎีใหม ตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช    

สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ป 2560

จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลสีสุก 

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

32 4379 นางสาวบุษยพรรณ  จันทรเสมารัตน 1. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทาพอ ภายใต ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน  ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดนครราชสีมา ป ๒๕๖๐ สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพงานการชวยเหลือ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

ผูประสบภัยพิบัติดานการเกษตร อําเภอโนนไทย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

จังหวัดนครราชสีมา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

33 4642 นายพงษพัฒน  พิมเสน 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาบริหารจัดการมะพราว ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2561 ผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอขนอม 2. ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (มะพราว) (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

34 4771 นางสาวเพ็ญฤดี  พนาลี 1. การจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืช น.ส. ธนิตา รัศมีผกาย 30 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบผสมผสาน (IPM)  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน      ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ป 2561 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอฉวาง และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

35 4889 นางชะเอม  เกษมรัตน 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบแปลงใหญ  อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดยาว ป 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดนครสวรรค 2. การพัฒนากลุมเกษตรกรโดยใชระบบสงเสริม       สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

การเกษตรแบบแปลงใหญ ตําบลมาบแก  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

36 4917 นายมาพบ  เล็กวัฒนะ 1. การผลิตน้ําหมักชีวภาพตามโครงการ 9101 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนา ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรอําเภอไพศาลี การเกษตรอยางยั่งยืน ป 2560 ผลการคัดเลือก

จังหวัดนครสวรรค ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

2. บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกร 

ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

37 4933 นางศิริวรรณ  สุทธิโกมินทร 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอตาคลี ชุมชน (ศจช.) อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดนครสวรรค ป 2560 ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

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

ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

38 5003 นางสาวอุษณีย  กิจวองไวไพศาล 1. โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และมาตรฐาน GAP จังหวัดนนทบุรี ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มาตรฐาน GAP เชื่อมโยงตลาดเกษตรกร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

จังหวัดนนทบุรี ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

39 5025 นางสาวรัสมิ์ณิศา  พันธวงศ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช จังหวัดนนทบุรี ป 2558 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนาสารชีวภัณฑของศูนยจัดการ ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ศัตรูพืชชุมชนใหไดมาตรฐาน จังหวัดนนทบุรี ผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
40 8336 นางเกศริน เข็มทอง 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น ตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ป 2560 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนาน 2. การพัฒนาศักยภาพของกลุมการเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

แบบแปลงใหญพริก อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

41 10307 นางฐิติมาพร  อาจจําปา 1. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด ป 2560 

จังหวัดบึงกาฬ 2. สงเสริมการผลิตขยายใชเชื้อราไตรโคเดอรมา

ในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนโนนศิลา ตําบลโนนศิลา 

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

42 5332 นางสาวพิมพลักษณ  เพ็ชรศรี 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม สํานักงานเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ จังหวัดบุรีรัมย ป 255๘ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 2. การพัฒนาขอมูลการผลิตทางการเกษตร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ใหมีคุณภาพ จังหวัดบุรีรัมย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

43 5450 นางสาวอํานวยพร  วงศพระจันทร 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  ป 25๖๐ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง 2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดบุรีรัมย อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

44 5648 นางสาวสุทาทิพย  ชมอินทร 1. การสงเสริมการเพาะพันธุมะพราวทับสะแก  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใตโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทาพอภายใต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน รมพระบารมี อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2560            ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. การพัฒนาสวนมะพราวตนแบบสูแหลงทองเที่ยว ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

เชิงเกษตรอยางยั่งยืน ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

45 5904 นางมณี  พันธุชัย 1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกขาวไปปลูกพืช น.ส. กลอยตา แกวเกษ 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ป 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการ สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

46 6043 นายยุทธการ  อองประกฤติ 1. การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานอุทกภัย การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วาตภัย และแมลงระบาด ป 2559 - 2560 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ของตําบลแมนาเรือ ตําบลแมใส อําเภอเมืองพะเยา ผลการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

2. การพัฒนาการผลิตปุยอินทรียและปุยหมัก

จากเศษวัสดุเหลือใชในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองพะเยา ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดพะเยา ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

47 6338 นางสาวพรวิภา  รักษธรรม 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพิจิตร ป 2560 ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนากลุมนาแปลงใหญจังหวัดพิจิตร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ใหเขมแข็ง และยั่งยืน 
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

48 6423 นางสาวรุงรัตน  มาประสิทธิ์ 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลสํานักขุนเณร  ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอดงเจริญ 2. การลดตนทุนการผลิตขาวของเกษตรกร (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดพิจิตร ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

49 6531 นายขจรศักดิ์  สีบุญมี 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร  ตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ป 2559 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

จังหวัดพิษณุโลก 2. การสงเสริมและพัฒนาการลดตนทุนและเพิ่ม ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ผลผลิตขาวของเกษตรกร ตําบลบานกลาง ผลการคัดเลือก

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

50 6535 นางโสภิดา  กกเครือ 1. การใชเทคนิควาดรูปแปลงปลูกพืชในการ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดพิษณุโลก ป 2560-61 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

2. การสงเสริมและพัฒนาการปลูกไมผลผสมผสาน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

51 6565 นายชัยยันต  วันทองสุข 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน       ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง ตําบลวังดิน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดพิษณุโลก ป 2560 สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

2. การพัฒนากลุมผูผลิตมะมวงสงออก ตําบลไทรยอย ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

52 6593 นางชมพูนุท  พรหมทอง 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี ป 2560 ผลการคัดเลือก

จังหวัดเพชรบุรี 2. การสงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาว (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

53 6817 นางมลฑริกา  พากเพียร 1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปรรูปสินคาเกษตร จังหวัดแพร ป 2560 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การเพิ่มศักยภาพงานสงเสริมและพัฒนา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร วิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

54 6863 นางอาภาพักตร  สุวรรณพินท 1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น อําเภอเดนชัย 

สํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ป 2560

จังหวัดแพร 2. การสงเสริมการปองกันกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่

ตําบลไทรยอย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

55 6866 นายวิมลชัย  คําดอก 1. โครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดแพร อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

56 6871 นางลินดา  เรืองจันทร 1. การสงเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พืชตระกูลถั่วชุมชน ตําบลบอเหล็กลอง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรอําเภอลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ป 2559 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

จังหวัดแพร 2. การพัฒนาการผลิตถั่วลิสงตามมาตรฐาน GAP ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

57 6932 นายมณฑล  ใสแจม 1. โครงการเพาะพันธุกลาไมและผสมดินปลูกพืช 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใตโครงการ 9101  ตามรอยเทาพอ ภายใต ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวงไข รมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดแพร อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร ป 2560       ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

2. การพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกศูนยจัดการ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศัตรูพืชชุมชน อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

58 7141 นายสยาม  แสนแกว 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอชื่นชม ตําบลหนองกุง อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดมหาสารคาม ป 2560 สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

2. การพัฒนาการใชเชื้อไตรโคเดอรมาเพื่อการ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

ปองกันกําจัดโรคไหมขาว ตําบลเหลาดอกไม สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

59 7222 นางสาวมาลัยทิพย  สรรพโส 1. การพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดมุกดาหาร ป 2560 ผลการคัดเลือก

กลุมอารักขาพืช 2. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร (พืชผัก) (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สูมาตรฐานอินทรีย จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

60 7507 นางสาวขวัญตา  มูลชารี 1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บานปอภาร ตําบลปอภาร อําเภอเมืองรอยเอ็ด ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ป 2560 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดรอยเอ็ด 2. พัฒนาการสงเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

61 7748 นายดุรงครัตน  พยุหกฤษ 1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตไมผล ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพดีตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ๔ ครั้ง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต (มังคุด) จังหวัดระนอง ป 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง 2. การพัฒนาการดําเนินงานของระบบสงเสริม สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

การเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดระนอง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

62 7866 นางสาวนาตยา  ทับทัง 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ป 2558 การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี 2. การสงเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดราชบุรี ในกระบวนการผลิตมะพราวน้ําหอม ตําบลพงสวาย ผลการคัดเลือก

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

63 7880 นางสาวสุนิษา  อรุณคีรีวัฒน 1. โครงการโรงสีขาวมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอลาดบัวหลวง ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอบางแพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2560 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดราชบุรี 2. การสงเสริมการปองกันและกําจัดแมลงศัตรู ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

มะพราวอยางยั่งยืน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

64 7897 นางสาววีรวรรณ  อุดมธรรมรักษ 1. การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกขาวนาป ป 2559/60 ตําบลทาผา      

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 2. การพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน 

ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

65 7984 นายอนุชัย  สังเขป 1. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืช ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง จังหวัดลพบุรี ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่วชุมชน (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

66 8051 นางสาวนิตินันท  สีดา 1. โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดลพบุรี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กลุมอารักขาพืช 2. การสงเสริมการใชเกษตรอินทรียในการพัฒนา การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี คุณภาพสมุนไพร จังหวัดลพบุรี ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ผลการคัดเลือก

67 8018 นายสุขสันต  เล็กนอย 1. โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความตองการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแลง 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมี่ ป ๒๕๕๘/๕๙ ตําบลมหาโพธิ อําเภอสระโบสถ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการชวยเหลือเกษตรกร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ผูประสบภัยพิบัติในตําบลดอนดึง อําเภอบานหมี่ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดลพบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

68 8117 นายพิเชษฐ  รักชาติ 1. การจัดการพื้นที่การผลิตขาว ภายใตโครงการ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดลําปาง (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ป 2560 สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

2. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการวาดผัง ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

แปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อการใชประโยชนและ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

พัฒนางานสงเสริมการเกษตร จังหวัดลําปาง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

69 8258 นางสาวจินตนา สุทธวงค 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อําเภอเถิน ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดลําปาง ป 2560 ผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอแมเมาะ 2. การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรเขาสูการผลิต (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดลําปาง สินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

70 8260 นางพรรณธิพา มาชม 1. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อําเภอแมพริก ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ป 2560 และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดลําปาง 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561



- 23 -

ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

71 8529 นายอํานาจ  นครไชย 1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิต ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุพืชชุมชนตามมาตรฐาน (พืชตระกูลถั่ว) ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ ป 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2. การลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดโดย สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

การปลูกถั่วลิสงภายใตศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืช ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

ตระกูลถั่วชุมชนใหประสบผลสําเร็จ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

72 8518 นายสุริยา  บุญเย็น 1. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ ป 2560 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขาวสาร ผลการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ งานสงเสริมการเกษตรโดยใชเครือขายสังคมออนไลน (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

73 8702 นางจิตตาภัทร คําหลา 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต (ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมอารักขาพืช ในนาแปลงใหญ) จังหวัดศรีสะเกษ ป 2559 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

จังหวัดศรีสะเกษ ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

74 8638 นางสาวแสงดาว  นันทะ 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต กิจกรรม “อบรมถายทอดความรู ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภออุทุมพรพิสัย การผลิตเมล็ดพันธุขาวและการบริหารจัดการศัตรูขาว (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดศรีสะเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ป ๒๕๕๙ สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมการผลิต ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

เมล็ดพันธุขาวและการบริหารจัดการศัตรูขาวของ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลทุงไชย   หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

75 8723 นายฐิตินัย  เสนาสุ 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหนองคา ผลการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห 2. การสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการใชปุยเพื่อ

จังหวัดศรีสะเกษ ลดตนทุนการผลิตโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ชุมชนตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

76 8869 นายเรืองยศ ศรีบุญ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร ป 2558 และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสองดาว 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

จังหวัดสกลนคร ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

77 8890 นางสาวอรพรรณ  ขันเพียแกว 1. การพัฒนากลุมยุวเกษตรกรโรงงานหลวง ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาหารสําเร็จรูปที่ 3 เตางอยพัฒนศึกษา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ป 2560 - 2561 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดสกลนคร 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

78 9203 นายฉัตรมงคล  ออนสัมพันธ 1. โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ป ๒๕๖๐ ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดสมุทรปราการ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ผลการคัดเลือก

ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดสมุทรปราการ 

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

79 9297 นายวีระชัย  ลาดี 1. การสงเสริมการใชปุยอินทรียและการผสมปุยเคมี ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใชเองเพื่อลดตนทุนการผลิต จังหวัดสมุทรสาคร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมอารักขาพืช ป 2560 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 2. การพัฒนาเครือขายศูนยจัดการดินปุยชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

80 9426 นางสาวสุภารัตน  สาคร 1. การผลิตปุยอินทรียภายใตโครงการ ๙๑0๑ ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย การเกษตรอยางยั่งยืน ชุมชนสองคอน ๓ (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดสระบุรี ตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ป ๒๕๖0 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

2. การพัฒนาการผลิตปุยอินทรีย ภายใตโครงการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน อําเภอแกงคอย การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

จังหวัดสระบุรี ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

ผลการคัดเลือก

81 9561 นายวนากร  บังเกิด 1. โครงการผลิตปุยหมักจากฟางขาว ภายใตโครงการ (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี

สํานักงานเกษตรอําเภอคายบางระจัน เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดสิงหบุรี อําเภอคายบางระจัน  จังหวัดสิงหบุรี ป 2560 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

2. สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

เพื่อลดตนทุนการผลิตขาว อําเภอคายบางระจัน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดสิงหบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

82 9711 นางภณิดา  แกวเขียว 1. การเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริม ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2559/60

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสาร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

83 10017 นายกุลชาติ บูรณะ 1. การจัดการรายงานระบบพื้นที่ระบาดศัตรูพืช ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําคัญ (ขาว) ของจังหวัดสุรินทร ป ๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. การพัฒนานักวิชาการสงเสริมการเกษตร (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ระดับอําเภอดานการอารักขาพืชของจังหวัดสุรินทร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

84 9840 นายประธาน  เกตุกินทะ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ตามโครงการ Zoning by Agri – Map ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

85 9841 นางสาวนภาภรณ  ดําชวย 1. โครงการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สวนเกา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปดเสรี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางการคา AFTA จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2558 ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 2. การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกมะพราวใหมีรายได ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

อยางยั่งยืน จังหวัดสุราษฎรธานี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

86 9924 นางสาวขนิศรา  ผลาสิงห 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอทาชนะ ป 2560

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. การพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลประสงค 

อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี



- 28 -

ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

87 9945 นายคมกฤช  พวงเดช 1. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่ม ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

จังหวัดสุราษฎรธานี 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอดอนสัก ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

88 10548 นางสาววิภาวรรณ  กลิ่นหอมออน 1. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตพืชปลอดภัย ภายใตโครงการ 9101 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพื่อการพัฒนา ผลการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี การเกษตรอยางยั่งยืน ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

จังหวัดอุดรธานี  ป 2560

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สูมาตรฐาน (พืชผัก) ตําบลนาดี อําเภอเมืองอุดรธานี ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุดรธานี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

89 10670 นายพัฒนพงษ  วองเพ็ชชัย 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ และพัฒนาการเกษตร เพื่อดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 ตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร

สํานักงานเกษตรอําเภอวังสามหมอ และผลกระทบจากปญหาราคาสินคาเกษตร ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

จังหวัดอุดรธานี อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี                    

2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

ตําบลบะยาว อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

90 11182 นายกนก  สวัสดิ์พล 1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ป 2559 - 2560 (สําหรับผูสังกัดกอง/สํานักสวนกลาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ 2. การพัฒนาการขับเคลื่อนระบบสงเสริมการเกษตร สังกัดศูนยขยายพันธุพืช และผูดํารง)

(T&V System) จังหวัดอํานาจเจริญ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลสังกัด

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร)

91 11208 วาที่รอยโทเณริน  รูปแกว 1. โครงการอบรมและฝกปฏิบัติเกษตรกรตามระบบ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ GAP ขาวแบบกลุมในแปลงใหญ อําเภอพนา  การเกษตร ที่ 1 - 9 แลวแตกรณี 

สํานักงานเกษตรอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2560 ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันประกาศ

จังหวัดอํานาจเจริญ 2. การพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ ผลการคัดเลือก

ขาวชุมชน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)

  ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

พื้นที่ชายแดนใต

92 1554 นางสาวนิรุสลินดา มะเตะ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดยะลา

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจําป ๒๕๕๙  

จังหวัดยะลา 2. การพัฒนางานสงเสริมอาชีพดานการเกษตร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถเปนแหลงเรียนรู

ที่ 5 จังหวัดสงขลา การผลิตพืชประจําถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต

93 1558 นางสาวจุฑามาศ สุขสุวรรณ 1. การฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางการเกษตร หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม ป 2560 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาการฝกอาชีพเกษตรกรแกนนําและ

จังหวัดยะลา เครือขาย (อกม.) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การเกษตร จังหวัดยะลา 

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

94 5061 นางวรนันท  ขานโบราณ 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร         

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง      

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ป 2559

2. การพัฒนาความรูและทักษะทางการตลาด

ของกลุมยุวเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

95 5120 นายธีระนันต  เวชประพันธ 1. การสงเสริมสมาชิกยุวเกษตรกร ตําบลสากอ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ป ๒๕๕๙ 

สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี 2. การพัฒนาผลผลิตลองกองใหมีคุณภาพเพื่อรองรับ

จังหวัดนราธิวาส การขึ้นทะเบียนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร          

(Geographycal Indication : GI) อําเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส

96 5158 นายหาพิส  ปุโรง 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ( ศพก. ) อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน ป 2559

จังหวัดนราธิวาส 2. การพัฒนาผลผลิตมังคุดใหไดคุณภาพ

เพื่อการสงออก ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคิริน        

จังหวัดนราธิวาส

97 5169 นางสาวฮานิง  ลาเตะ 1. โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรผูประสบอุทกภัย 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560 กิจกรรมการสนับสนุนการปลูกผัก

สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอรอง เพื่อบริโภคและสรางอาชีพเสริมรายได

จังหวัดนราธิวาส อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ใหเปน

เกษตรกรตนแบบระดับหมูบาน อําเภอเจาะไอรอง 

จังหวัดนราธิวาส



- 32 -

ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

98 5171 นางสาวรัตนา  กูเล็ม 1. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการดินปุยชุมชน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง 

สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส  ป 2559

จังหวัดนราธิวาส 2. การสงเสริมการผลิตขาวซีบูกันตังในรูปแบบ

แปลงใหญ ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอรอง

จังหวัดนราธิวาส

99 5788 นายอารอฟต  มะแอ 1. การสงเสริมการใชเครื่องจักรกลในพื้นที่ หมูที่ 3

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ป 2560

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี 2. การเพิ่มรายไดของเกษตรกรผูปลูกยางพารา

ในพื้นที่จังหวัดปตตานีโดยการปลูกตะไครแซม

ในสวนยางพารา

100 5801 นางวรลักษณ  มุกดารัตน 1. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (พืชผัก) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ป 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปตตานี 2. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว)

จังหวัดปตตานี ตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

101 5811 นางสาวอรอุมา  ฮุนตระกูล 1. การผลิตลองกองคุณภาพ อําเภอศรีสาคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส ป ๒๕๖๐

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ 2. การสงเสริมทุเรียนแปลงใหญ ตําบลทรายขาว

จังหวัดปตตานี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เปนแหลงทองเที่ยว

เชิงเกษตร

102 5827 นางสาวฟาตีมะฮ  มะซาลี 1. การเสริมสรางกลุมแมบานเกษตรกรสามัคคี 1. นายเตาเพชร สิเดะ 20

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เขมแข็ง แมบานเกษตรกรดีเดน แมบานเกษตรกร 2. น.ส.ณัฐชนาพร 20

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก ทําขนมทองมวนบานเปยะ ตําบลดาโตะ ไชยผลอินทร

จังหวัดปตตานี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ป 2559  

2. สงเสริมพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน

103 5846 นางนุชนารถ  ระเดนอาหมัด 1. โครงการสงเสริมการปลูกพืชประจําถิ่น 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขาวหอมกระดังงา) ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก 

สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี จังหวัดนราธิวาส  ป 2559  

จังหวัดปตตานี 2. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว)

 ตําบลแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

104 5878 นางสุภัควี  บุญมี 1. โครงการผลิตปุยหมักเพื่อการผลิตพืชอินทรีย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใตโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรม

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงยางแดง พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

จังหวัดปตตานี ตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุงยางแดง 

จังหวัดปตตานี ป 2560

2. การสงเสริมการทําปุยหมักเพื่อลดตนทุน

ในการผลิตพืช ตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุงยางแดง 

จังหวัดปตตานี

105 5885 นางสาวสุคนธ  แซแจน 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนภายใตโครงการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แมลานเมืองเกษตรอินทรีย ในตําบลแมลาน           

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี ป 2560

จังหวัดปตตานี 2. การปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน

ในตําบลแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี

106 7326 นายโฆษิต  ศิลามหาฤกษ 1. การสงเสริมการรวมกลุมเพื่อพัฒนาเตรียม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความพรอมแบบแปลงใหญมะนาวแกเกษตรกร

สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา บานบางลาง ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ป 2560

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เครือขาย ตําบลบาเจาะ

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ใหเปนศูนยกลาง

การเรียนรูของชุมชน
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

107 7311 นางจิรพันธ  แกวพูล 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ป 2560

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาแปลงใหญทุเรียนสูการเปนแปลง GAP 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

108 7346 นางสาวฮายาตี  ประดู 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา 2. การพัฒนาคุณภาพการผลิตขาวโดยใชกระบวนการ

จังหวัดยะลา โรงเรียนเกษตรกร ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา

จังหวัดยะลา

109 7360 นายอาลี  วายูอิง 1. การพัฒนาคุณภาพทุเรียนแปลงใหญ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอกรงปนัง 2. การสงเสริมการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรค

จังหวัดยะลา และศัตรูพืชในแปลงพืช อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา

110 9026 นางสาวปองใจ  จันมุณี 1. การสงเสริมกลุมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอสะบายอย 2. การสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีการบริหาร

จังหวัดสงขลา จัดการที่เขมแข็งและยั่งยืน อําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง สัดสวน

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุรอยละ

111 9063 นายมะฮดี  โตะเด็น 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา ป 2559

จังหวัดสงขลา 2. การพัฒนาการทําการเกษตรปลอดภัย

  ตามมาตรฐาน GAP ภายใตโครงการแกจนเกษตรกร

สงขลา 4.0 อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

112 9165 นางสาวซีหยะ  จันทอง 1. การพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนบานปาหวัง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน ป 2559 

จังหวัดสตูล 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล

113 9175 นายฮัสสัน  ทิ้งน้ํารอบ 1. ศูนยเรียนรูและสรางเครือขายศูนยจัดการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง  

สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 

จังหวัดสตูล 2. การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

สูความเปน Smart Farmer อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
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