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1

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

1 199 นางสาววนิดา ดากรม 1. การจัดท ารายงานแผนงาน/โครงการส าคัญ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มติดตามและประเมินผล 2. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ กองการเจ้าหน้าท่ี
กองแผนงาน ส่งเสริมการเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
2 200 นางสาวบุษยา มาทา 1. การประเมินผลการจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” นางวัชรีพร วิทยกฤตศิริกุล  20 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
กลุ่มติดตามและประเมินผล 2. แนวทางการประเมินผลการจัดงาน/กิจกรรมพิเศษ (Event) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กองแผนงาน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
3 234 นายไพรุ่ง บุญเลิศ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
กลุ่มเกษตรชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 การคัดเลือก
กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโครงการอ่างเก็บน้ า (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ แม่สอดตอนบน จังหวัดตาก
การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร) ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
4 237 นายกฤษฎา บัวนาค 1. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า นายสัญญา เธียรสุวรรณ 10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือความย่ังยืนทางการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงของศูนย์ส่งเสริมและ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ พัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 2. การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ ในพ้ืนท่ีทางการเกษตร บนพ้ืนท่ีสูงให้มีประสิทธิภาพ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร)

พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 113 รำย พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 5 รำย (รอบส ำรวจผู้มีคุณสมบัติต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2561 จ ำนวน 118 รำย)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี      พฤศจิกำยน  2561)

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ในต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

5 956 นางสาวจิรวดี พรัดดจุล 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 2559 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าบัตรประจ าตัวอาสาสมัคร กองการเจ้าหน้าท่ี
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ด้วยระบบออนไลน์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
(กองพัฒนาเกษตรกร) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
6 1028 นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย 1. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ นางชัญญา ทิพานุกะ  30 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 2. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในพ้ืนท่ีภาคใต้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 14 จังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ แล้วแต่กรณี
จัดการดินปุ๋ย) ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
7 1198 นายสรศักด์ิ แก่อินทร์ 1. โครงการจัดงานส่งเสริมสินค้าและประชาสัมพันธ์ นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล  10 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตรไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน World Food 
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร Moscow 2018 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. ทิศทางการพัฒนางานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ในอนาคต ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
8 1208 นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี 1. นายนริศร์  คงสมบุญ 10 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจในระบบส่งเสริมเกษตร 2. นางสาวเมธินี กีรเกีรยติ 5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ แบบแปลงใหญ่ ปี 2561 3. นางสาวภัทราพร 5 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงชันโรง ตันโสดเจริญ 



3

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

9 1271 จ่าสิบตรีศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์ 1. การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) นางสาวกมลพรรณ พิมพา 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มพัฒนาบุคลากร การเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ปี 2559 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านข้อมูลพ้ืนท่ี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ระดับอ าเภอ (data Talent) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
10 1320 นางสาวปรมาภรณ์ ลุ่มจันทร์ 1. การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกกล้วยน้ าว้าพันธ์ุดี นางสาววิภาวรรณ เอกเอ่ียม 20 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการค้า ประจ าปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ช้ันพันธ์ุขยาย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แล้วแต่กรณี
ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
11 2810 นางสาวแสงนภา เกิดรอด 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดเพชรบุรี 2. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อาชีพทางการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ท่ี 2 จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
12 1394 นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาแปลงเรียนรู้หน้าวัวตัดดอก ของศูนย์ส่งเสริมและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี 3 จังหวัดระยอง



4

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

13 1490 นายนพดล ภูมาลัย 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร นายบุญมี แก้วสวัสด์ิ 25 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร    ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดยโสธร 2. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทดสอบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ท่ี 7 จังหวัดนครราชสีมา) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
14 2369 นายวิชาญ ก าเนิดเกิด 1. โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนา นายสุมนตรี ศรีใหม่  20 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แล้วแต่กรณี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
จังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 2. แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเห็ดของเกษตรกรท่ีเข้ารับ การคัดเลือก
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บริการจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น (เกษตรท่ีสูง)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
15 1517 นางภาวิณี ทับรอด 1. การจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรระดับเขต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรใน ๗ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ท่ี 5 จังหวัดสงขลา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

16 1575 นางสาววรารัตน์ เกียรติเมธา 1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาชีพการเกษตร จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขยายพันธ์ุพืช กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกระบ่ี เพ่ือสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีของ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบ่ี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ท่ี 5 จังหวัดสงขลา 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ท่ี 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
17 1660 นายอนุรักษ์ พากเพียร 1. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การปลูกชาในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ แล้วแต่กรณี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
จังหวัดเชียงราย (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดเชียงราย การคัดเลือก
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาอัสสัมของเกษตรกร (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตชา ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย          

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
18 8234 นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู 1. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา นายบุญมี แก้วเพ็ชรวงค์ 25 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรท่ีสูง) ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในพ้ืนท่ี ต าบลผาช้างน้อย ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดพะเยา (เกษตรท่ีสูง) อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

19 1722 นางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน 1. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ (การเล้ียงผ้ึงโพรง) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จังหวัดกระบ่ี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปี 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 1. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสากล 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ของ Smart Farmer ต้นแบบ ในจังหวัดกระบ่ี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
20 1813 นางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ 1. โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Marker) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรสู่ Smart Group ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
21 1846 นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1. นายสมทรง บัวงาม  20 การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2559 2. นางสาวพลับพลึง พ่ึงไทย  10 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย 2. การพัฒนา Smart Farmer สู่ Smart Farmer ต้นแบบ 
จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
22 1875 นายธงชัย จันทร์จู 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข้าวนาปรัง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรอง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

23 1932 นางสาวกองทอง ตรุษศาสน 1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบผสมผสาน อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองปรือ 2. การพัฒนาการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
24 1948 นายนิติธร  กายขุนทด 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร ส านักงานเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
25 1950 นางสาวชุลีรัตน์ ไพศาล 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2560 ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองกุงศรี 2. การส่งเสริมและการพัฒนาแปลงใหญ่มันส าปะหลัง การคัดเลือก
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

26 2036 นายณัฐกิตต์ิ ธาตุไพบูลย์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2560 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอสหัสขันธ์ 2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว ต าบลสหัสขันธ์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
27 2334 นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม 1. โครงการการจัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแพ 2. การส่งเสริมการผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าว
จังหวัดขอนแก่น นาปรังในเขตชลประทาน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

28 2536 นางสาวปราณี กองเกิด 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ชุมชน ศพก. บ้านหัวขัว ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเปือยน้อย ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหัวขัว ต าบลเปือยน้อย 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
29 2667 นางสาวทัศนีย์ ครุฑพิชัย 1. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
30 2954 นางสาวกรรณิการ์ กริมสวัสด์ิ 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปี 2560 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินขาม 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน
จังหวัดชัยนาท บ้านหนองระก า ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
31 3181 นางสาวน้ าฝน ลือขจร 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๖๐ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 2. การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานโดยการมีส่วนร่วม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดชุมพร ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

32 3261 นางสาวพัชรา แสนสุข 1. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) นายธนญชัย  สมจิตต์ 5 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการขับเคล่ือนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดเชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2560-2561 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

2. การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
เพ่ือขับเคล่ือนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดเชียงราย การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
33 3271 นางสาวรัชนี เทพสถิตย์ 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี นายธนญชัย  สมจิตต์ 25 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน จังหวัดเชียงราย ปี 2560 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แล้วแต่กรณี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
34 3273 นางสาวอุบลทิพย์ วุฒิชมภู 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีการผลิต ๒๕60/๒๕๖1 จังหวัดเชียงราย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนและ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ DOAE Farmbook Application ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

จังหวัดเชียงราย ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

35 3356 นางสาวนฤมล อุปละ 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 1. นายเชิดชัย เย็นสุขศิริ  10 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 2. นางสุพรรณี ชีวะเจริญ  10 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน ต าบลทานตะวัน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี 2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาเกษตรกรด้านการบริหารจัดการโรค/แมลงศัตรูพืช 

ต าบลทานตะวัน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

36 3397 นางสาวกัลย์ธีรา คันธา 1. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าแดด จังหวัดน่าน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

37 3400 นางสาวญาณี โปธาดี 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  อ าเภอป่าแดด  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าแดด 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอป่าแดด  ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี
38 3513 นายก้องปฐพี ตันสุชาติ 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดท า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา การคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
จังหวัดเชียงใหม่ 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

39 3655 นายพงศ์พัฒน์ วัยวัฒน์ 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ปี 2560 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแหง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเมืองแหง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

40 3601 นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ 1. โครงการรณรงค์การผลิตล าไยคุณภาพ ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านแม่ผาแหน หมู่ 6 ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 2. การส่งเสริมการท าล าไยคุณภาพให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

41 3665 นางสาวอริศรา มหาวงค์ 1. โครงการผลิตกาแฟคุณภาพครบวงจรเพ่ือความย่ังยืนของชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ออน 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจุชมชนกลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพบ้านป๊อก หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

จังหวัดเชียงใหม่ แล้วแต่กรณี
ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

42 3795 นางสาวศรินทร แก่นแก้ว 1. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปี 2561
จังหวัดตรัง 2. การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

จังหวัดตรัง ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

43 3835 นางสาวนภาวรรณ โตสติ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตราด ปี 2560 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด สินค้าเกษตรเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการตลาดน าการผลิต ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดตราด
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

44 3843 นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ 1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดผลไม้ออนไลน์ 1. นางสาวน้ าทิพย์  5 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีศึกษา แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลช าราก อ าเภอเมืองตราด รัศมีรณชัย 5 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปี 2561 2. นางสาวอิงค์สุรัจจ์ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดตราด 2. การพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สังข์เงิน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีส้ินสุดการสนับสนุนงบประมาณ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
45 3876 นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ 1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลนนทรีย์ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อไร่ 2. การส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดตราด แบบแปลงใหญ่ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
46 3886 นายวิวัฒน์ สังวาลย์ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การขยายผลโครงการพัฒนา Young Smart Farmer
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก จังหวัดตาก สู่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับอ าเภอ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
47 3917 นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก (Training and Visit System) ในการขับเคล่ือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561



13

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

48 3934 นางเนตรนภา ปู่ค าปัน 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดตาก สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

49 4000 นางสาวณัฐพร เขียวสระคู 1. การจัดท าแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านดิน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดนครนายก ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดนครนายก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี
50 4089 นางสาวณัฐพร จีนประชา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรประเภทพืชผักให้ได้มาตรฐานเกษตร (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
จังหวัดนครปฐม อินทรีย์ในพ้ืนท่ี ต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

51 4106 นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบ 1. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดนครปฐม ปี 2560 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแตนเบียนบราคอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

เพ่ือควบคุมหนอนผีเส้ือในจังหวัดนครปฐม ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

52 4169 นางสิรินาถ อินภูวา ๑. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาแก ปี 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครพนม 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ในพ้ืนท่ีนาแปลงใหญ่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดนครพนม 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
53 4236 นายไชยรัตน์ ทัศคร 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พ.ศ  ๒๕61 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผล ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดนครพนม ทางการเกษตรบ้านห้วยไห ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ แล้วแต่กรณี

จังหวัดนครพนม          ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
การคัดเลือก

54 4384 นางสาวสายชล พุ่มเกาะ 1. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนไทย (ศพก.) อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะขามเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาส ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ทางการตลาด และรองรับตามมาตรฐาน GAP ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
(Good Agriculture Practices) อ าเภอโนนไทย ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
55 4622 นางวาสนา โกละกะ 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง ปี 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การประยุกต์ใช้ PMQA ในการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย

และได้มาตรฐาน (GAP) อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

56 4830 นางสาวธัญญาวรรณ เรือนทิพย์ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค์  กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
57 4846 นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561ในการแจ้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหนองกระโดน 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพ้ืนท่ีต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค์  การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์ 2. การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้  DOAE Farmbook  Application ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ในการแจ้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหนองกระโดน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
58 4858 นางสาวขวัญดาว แก้วสมบัติ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560/61 ในพ้ืนท่ีต าบลตาขีด อ าเภอบรรพตพิสัย (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 2. การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

59 4906 นางสาวเพ็ญฑิตา เอ่ียมชม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัว 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลห้วยถ่ัวเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

60 5004 นายรัฐภูมิ ศรีอ าไพ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) จังหวัดนนทบุรี ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สินค้าเกษตรให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ของชุมชน จังหวัดนนทบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

61 5041 นายอดิศร น่ิมอนงค์ 1. การจัดท าข้อมูลการจัดการพ้ืนท่ีการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนนทบุรี ปี 2560 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การบูรณาการและจัดท าข้อมูลด้านการเกษตรเพ่ือใช้ประโยชน์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี
62 5203 นางสาวป่ินอนงค์ จอมศักด์ิ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ นายปรีดา นันทวาศ  30 ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปี 2560 การคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเพียง 2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอภูเพียง (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
63 10194 นางสาวอรทัย บุญเคน 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจ 1. นางวันเพ็ญ ค าภาพงษา 10 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พอเพียงบ้านโสกกล้า หมู่ 1 ต าบลแก้งไก่ อ าเภอสังคม 2. นายสมโภช โชติจันทึก 10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ปี 2560 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 2. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในโรงเรียน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

64 5508 นางสาวล าใย เพ็ชรนิล 1. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยตามแนวทาง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดภัย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

บ้านอุบลสามัคคี หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดบุรีรัมย์ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
65 5560 นางสาวอรพิมพ์ สุริยา 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อย่างย่ังยืน จังหวัดปทุมธานี แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
66 5627 นางพรทิพย์ สุนทรโสภา 1. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 1. นางศันสนีย์ 10 การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในการขับเคล่ือนโครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) เกษตรสินสมบัติ  10 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วม 2. นางกัญญา จันวิไชย  
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างย่ังยืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
การผลิตพืชระดับต าบล (รต.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
67 5636 นางสาวเบญจพร ต้ังวิชัย 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร 1. นางศันสนีย์  10 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท่ีส าคัญ (Zoning) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561  เกษตรสินสมบัติ 30 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร 2. นางสาวนริสรา ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พานพ่วง 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

68 5720 นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560         ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และรองรับการขอใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

(Geographical Indication : GI) จังหวัดปราจีนบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

69 5951 นางสาวอรอารีย์ คงเกษม 1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานกลุ่มผักใส่ใจ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านคลองน้อย หมู่ 2 ต าบลคลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

และอินทรีย์ กลุ่มผักใส่ใจบ้านคลองน้อย บ้านคลองน้อย หมู่ 2 แล้วแต่กรณี
ต าบลคลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
70 6047 นายฤชากร ขุนอ้อย 1. โครงการเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา 2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านตุ่น ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
71 6090 นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา 1. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2560 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ 2. การส่งเสริมการผลิตและใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดพะเยา ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์อ าเภอดอกค าใต้ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

72 6126 นายธีรวัฒน์ ข้าวทวี 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาว (โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”) กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพะเยา 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
73 6190 นางสาวอนุสรา จ าปาดวง 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกเคียน อ าเภอตะก่ัวป่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพังงา ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวป่า 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอตะก่ัวป่า ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
74 6492 นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
จังหวัดพิษณุโลก การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

75 6607 นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (กล้วยหอมทอง) อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านลาด 2. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ในถ่ัวลิสงท่ีปลูกช่วงฤดูแล้ง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

76 6649 นายธรรมนูญ สังข์สน 1. การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ภายใต้โครงการ 9101 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งกระจาน อย่างย่ังยืน ชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเพชรบุรี (ศพก.) ต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ปี 2560 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
77 6897 นางสาวอริสา เบญจประทานพร 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ปี 2560 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานเกษตรอ าเภอสอง 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ปลูกพริก แล้วแต่กรณี
จังหวัดแพร่ ต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
78 7073 นางนิตยา สมมุติรัมย์ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร นายบุญสวน กลางโคตร  20 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2559 ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ส านักงานเกษตรอ าเภอโกสุมพิสัย 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลเลิงใต้  ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
79 7102 นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์ 1. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ภายใต้โครงการ 9101 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดรัง อย่างย่ังยืน ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

80 7126 นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ ๑. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐/๖๑ อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแกด า 2. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดมหาสารคาม Farmbook อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
81 7150 นางศุภพิต พิทักษ์ 1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560 : การขยายผลและขับเคล่ือนการด าเนินงาน การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ใน 7 อ าเภอ จังหวัดมุกดาหาร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
แล้วแต่กรณี

82 7451 นางจุฑามาศ ค าสุนทร 1. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2559 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร   การคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าต้ิว 2. การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
จังหวัดยโสธร ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
83 7486 นายศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์ 1. การสนับสนุนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการเพ่ิมมูลค่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560          ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการส่งเสริม ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

84 7590 นางเทียมจันทร์ มงคลธรรม 1. โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝร่ัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปลอดสาร ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเสลภูมิ ปี 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีป้องกัน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ก าจัดศัตรูพืช บ้านหนองงู หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองหลวง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
85 7671 นายปริญญา นวลเจริญ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลชมสะอาด  อ าเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมยวดี 2. การพัฒนาศักยภาพ smart farmer อ าเภอเมยวดี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วแต่กรณี

ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
86 7721 นางสาวภมรรัตน์ แย้มจรัส 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงหิมพานต์) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วงหิมพานต์) 
จังหวัดระนอง สู่มาตรฐาน GAP ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
87 7806 นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง 1. โครงการสนับสนุนค่าเก็บเก่ียวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง ต าบลพังราด  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดระยอง 2. การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดระยอง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

88 7933 นายสิทธิชัย ล้ิมต้ิว 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 1. นายสุพรรณ์ สมหมาย 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 2. นางสาวกันติญาดา  5 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากท่อ 2. การส่งเสริมการปลูกพืชหลังการท านา อ าเภอปากท่อ เบ็ญพาด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
89 7944 นายพรชัย ช่ังทุ่งใหญ่ 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 (ข้าวนาปี) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธาราม 2. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ต าบลเตาปูน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดราชบุรี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
90 8136 นายสงกรานต์ ดวงอ้าย 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนท่ี 9 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปี 2561 ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การคัดเลือก
จังหวัดล าปาง ด้วยแอปพลิเคช่ันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

(DOAE Farmbook) อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

91 8164 นายสถาพร วงศ์สุรีย์ 1. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม 2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอแจ้ห่ม ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
92 8171 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริมาศ แสงเมือง 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลวอแก้ว  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว 
จังหวัดล าปาง อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

93 8242 นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560/61 อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าปาง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
94 8554 นางสาววิภาวดี ห่วงเพชร 1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพิงพวย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. 2559 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ 2. การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ พืชผักอินทรีย์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
95 8646 นางปรียาวรรณ ยวนพันธ์ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ ๒๕๖๐ ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอไพรบึง 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การคัดเลือก
จังหวัดศรีสะเกษ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไพรบึง (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

จังหวัดศรีสะเกษ  
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

96 8886 นางสาวเบญจภรณ์ อ่อนสุระทุม 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต นายเข่ือนเพชร พิมหาญ 10 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอค าตากล้า 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสกลนคร อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
97 9227 นายกิตติพงศ์ พูลผล 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาการด าเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

98 9070 นายอภิพล ทองค า 1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางเสาธง  1. นายมนัส หนูด้วง 5 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561 2. นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ 5 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเสาธง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
99 9310 นายวาสิฏฐ์ วรวงษ์ 1. แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสาครปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพ้ว 2. การส่งเสริมและพัฒนาส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
100 9481 นายพุทธิพงษ์ จ าลอง 1. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้น าตามกระบวนการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนเกษตรกรตลอดฤดูการผลิต ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนพุด ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอดอนพุด การคัดเลือก
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)

2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูชุมชน (ศจช.) 
อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
101 9510 นางธนวรรณ สุขนาค 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560  ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศักยภาพการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ระดับต าบลของเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสิงห์บุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

102 9526 นางกรรณิกา ขันทอง 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระจัน 2. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การพัฒนากระบวนการ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสิงห์บุรี ผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) อ าเภอบางระจัน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดสิงห์บุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

103 9541 นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภออินทร์บุรี 2. การขยายผลโครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรี ในพ้ืนท่ีอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9

แล้วแต่กรณี
104 9612 นางสาวศิรินภา อ้นบางเขน 1. โครงการเกษตรอินทรีย์ ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัย ปี 2561 การคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอคีรีมาศ 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเป็น (ภำยในวันท่ี 28 มกรำคม 2562)
จังหวัดสุโขทัย Smart Product อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
105 9625 นางสาวจิราพร ปาลี 1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอสวรรคโลก 2 .การพัฒนาแปลงใหญ่ข้าว ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยใช้ IFPP และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
106 9691 นางกรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์ 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลน้ าขุม อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีนคร 2. การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองเจริญ
จังหวัดสุโขทัย หมู่ท่ี 9 ต าบลน้ าขุม อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
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107 9720 นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 2. การพัฒนาการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ ต าบลบ้านโพธ์ิ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
108 10156 นางสาวจอมศรี มะลิซ้อน 1. การขับเคล่ือนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน อ าเภอบัวเชด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบัวเชด 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนบ้านไกรสรพัฒนา หมู่ท่ี 9 บ้านไกรสรพัฒนา ต าบลอาโพน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
แล้วแต่กรณี

109 10441 นายธนกฤต ชมภูนุช 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอ่างทอง ปี 2560 การคัดเลือก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (ภำยในวันท่ี  28 มกรำคม 2562)
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง การผลิตส่ือและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริม

การเกษตร จังหวัดอ่างทอง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

110 10547 นางสาวสุภัทรา หม่ืนกุล 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

111 10665 นายธงชัย พรหมศร 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1. นางสาวหน่ึงฤทัย 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรด้วยโปรแกรม Qgis ทิพย์กรรม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 2. นายสันทัด รอบรู้  20 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุดรธานี 2. การส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

112 10881 นายจิตติ จันทร์ภาภาส 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ปี 2561         ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดอุทัยธานี 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสารชีวภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง แล้วแต่กรณี
จังหวัดอุทัยธานี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

การคัดเลือก
113 11074 นางสาวทัศนี ป่ินทอง 1. การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตพืชปลอดภัย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี  28 มกรำคม 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดข้าวปุ้น เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ต าบลกาบิน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

2. การพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น  ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดอุบลราชธานี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ท่ี เลขท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด 1. ผลงำน/2. ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้
1 5082 นายธีรัตน์ ภู่เบญญาพงศ์ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส 2. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส สู่มาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2 5106 นางสาวจีรพันธ์ สวนพิบูลย์ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโคกอิฐ-โคกใน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอตากใบ 1. การส่งเสริมการผลิตแตนเบียนบราคอนในการป้องกันก าจัด
จังหวัดนราธิวาส ศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด ามะพร้าว) ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

3 5121 นางสาวฟูซียะห์ กือสะ 1. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนร่วม
กลุ่มอารักขาพืช อย่างย่ังยืน จังหวัดนราธิวาส ปี 2560
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 2. การพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาด 

ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดนราธิวาส

4 5123 นางสาววนิศรา แวสาเหาะ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านลาแลลูวัส  ต าบลริโก๋ อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงปาดี ปี ๒๕60
จังหวัดนราธิวาส 2. การส่งเสริมการปลูกพืชท้องถ่ินแซมสวนยางเพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส  
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5 9033 นางสาวจุฑารัตน์ เทพนวล 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
ส านักงานเกษตรอ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561
จังหวัดสงขลา 2.การพัฒนาคุณภาพไม้ผลสู่ระบบมาตรฐาน GAP 

อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


