บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมกำรเกษตร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ โทร. 0 2579 3690
ที่ กษ 1002/ว 544
29 เมษำยน 2562
วันที่
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำร
เรียน ผู้ อ ำนวยกำรกองทุ กกอง ผู้ อำนวยกำรส ำนั กทุ ก ส ำนั ก เกษตรกรุงเทพมหำนคร และผู้ อำนวยกำร
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรทุกสำนักงำน
ตำมที่กรมส่ งเสริมกำรเกษตรได้ มีหนังสือ ที่ กษ 1002/ว 338 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562
แจ้ งรำยชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ ประเมิ น ผลงำนเลื่ อ นขึ้ น ด ำรงต ำแหน่ ง
ระดับชำนำญกำร (รอบสำรวจตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562) โดยให้ส่งเอกสำรประกอบ
กำรพิจำรณำคัดเลือกภำยในวันที่ 11 เมษำยน 2562 นั้น
กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตรได้ พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กบุ ค คลผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ น ผู้ ผ่ ำ นเกณฑ์
กำรประเมินดังกล่ำวแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำร จำนวน 73 รำย โดยแยกเป็นตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน 58 รำย และ
ตำแหน่ งพื้ น ที่ จั งหวัด ชำยแดนใต้ จ ำนวน 15 รำย รำยละเอี ยดตำมบั ญ ชี แ นบท้ ำยประกำศกรมส่ งเสริม
กำรเกษตร ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 ชุด
(ผลงาน จานวน 6 เล่ม และ ข้อเสนอแนวความคิด จานวน 6 เล่ม) ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสานักงาน
ส่งเสริมและพั ฒนาการเกษตร แล้วแต่ กรณี ภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562) นับตั้งแต่
วันประกำศผลกำรคั ดเลื อก ยกเว้ นผู้ ได้ รับกำรคั ดเลื อกสั งกั ดพื้ นที่ จั งหวัดชำยแดนใต้ ให้ เป็ นไปตำมหนั งสื อ
ส ำนั กงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวั นที่ 14 มี นำคม 2551 (ไม่ ต้ องจั ดท ำผลงำนฉบั บสมบู รณ์ ) ทั้ งนี้
สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อหรือรำยละเอีย ดโดยดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ http://www.person.doae.go.th
หำกมีกรณีใด ๆ ที่ผู้ได้รับ กำรคัดเลือกไม่จัดส่งผลงำน หรือส่งไม่ทัน ตำมระยะเวลำที่กำหนด หรือมีกำรย้ำย
หรื อ โอนระหว่ ำงกำรจั ดท ำผลงำน ขอให้ หน่ วยงำนต้ นสั งกั ดด ำเนิ นกำรตำมหนั งสื อกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลงวันที่ 3 มกรำคม 2561 เพื่อเสนอกรมส่งเสริมกำรเกษตรพิจำรณำต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป

ที่ กษ 1002/
2. ที่ กษ 1002/
3. ที่ กษ 1002/

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมโครงกำรพระรำชดำริ กำรจัดกำรพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย
นักพัฒนำกำรอดเทคโนโลยี

บัญชีรำยชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำร ในตำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม
พื้นที่ทั่วไป จำนวน 58 รำย พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ จำนวน 15 รำย (รอบสำรวจผูม้ ีคุณสมบัติตงั้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 จำนวน 73 รำย)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันที่ 23 เมษำยน 2562)
ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

1

36

นางสาวกิตติมา แซ่จิ้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ช่วยอานวยการและประสานราชการ
สานักงานเลขานุการกรม

1. การปฏิบัตงิ านหน้าที่เลขานุการผูบ้ ริหาร ปี 2561
2. การพัฒนาการเป็นเลขานุการที่ดี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

2

58

นางสาวชัญญนิษฐ์ ภูสง่า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
กลุม่ การเงิน
กองคลัง

1. การเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ของผูร้ ับบาเหน็จบานาญในระบบบาเหน็จบานาญของกรมบัญชีกลาง
(e-pension) ของส่วนราชการผูเ้ บิก ประจาปีงบประมาณ 2561
2. ระบบการจาแนกหนี้รายบุคคลของผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

3

97

นางสาวอัฐิยา อรุณวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัสดุ
กองคลัง

1. การใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ (Fleet Card) ของหน่วยงาน
ในส่วนกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถราชการหน่วยงาน
ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

4

ชื่อ-สกุล/สังกัด

103 นางสาวพันธกานต์ กันยะมี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัสดุ
กองคลัง

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

1. การจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารและสถานที่ทาการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
2. การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)

ผู้ร่วมดำเนินกำร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-2ที่
5

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

949 นายพัฒน์รพี สืบขจร

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด
1. โครงการค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2018)

ผู้ร่วมดำเนินกำร
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
2. การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในกลุม่ ยุวเกษตรกร
กลุม่ พัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองพัฒนาเกษตรกร)
6

11253 นายขัตติยะ พรหมวาส
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัตกิ าร
กลุม่ วิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

1. การฝึกอบรมการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อการขึ้น
นางสาววัชรี ด้วงแก้ว
ทะเบียนเกษตรกร ด้วยโปรแกรม QGIS GISagro และ FAARMis
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2561
2. แนวทางการจัดการฐานข้อมูลแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
ให้สามารถใช้สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7

1224 นางปริษา จีราพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท

1. การจัดทาแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าข้าว จังหวัดชัยนาท
ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) ประจาปี 2560
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

1272 นายกิตติศกั ดิ์ ประดิษฐ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

1. โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
2. แนวทางการวิเคราะห์หาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรม
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร) ของสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

8

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
15 การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)

นายสมพร แสงกลิน่

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
10 และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-3ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

9

1319 นางสาววิภาวรรณ เอกเอี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

1. การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “รางจืดสมุนไพรล้างพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2561
2. การเปรียบเทียบศักยภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ผลผลิตของอ้อยพันธุ์กาแพงแสนในพื้นที่อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวปรมาภรณ์ ลุม่ จันทร์

10

1377 นายรุ่งอรุณ สุม่ แก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดชลบุรี
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง

1. การผลิตต้นพันธ์อ้อยสะอาดโดยการชาข้อจากแปลงพันธุ์หลัก
นายมนตรี กุฎีรัตน์
2558 เพื่อสนับสนุนแปลงพันธุ์ขยาย 1 ให้แก่กลุม่ เกษตรกร
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559
2. การพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืชด้วยระบบ Temporary Immersion
Bioreactor ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

20 1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
30 และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
11 11277 นางสาววิภา อินเรือง
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. การฝึกอบรมการใช้ระบบวาดแปลงเพาะปลูกสาหรับตรวจสอบ
พื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นการประยุกต์ใช้แผนที่
ในงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นางสาวเหมวดี กระจ่างกลาง 20
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-4ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

12

1705 นางสาวภัทรปภา มินรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
กองขยายพันธุ์พืช)

1. การจัดกิจกรรมการสือ่ สารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ
การนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ ในระดับสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560
2. การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการเกษตรของ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4 จังหวัด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

13

3136 นางสาวมัลลิกา กันธะตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

1. การฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แก่เกษตรกรผูล้ งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย

นางสาวสุภานันท์ ประดิษฐ์

14

1820 นายณุพัฒน์ ทนยิม้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสูก่ ารปฏิบัติ (ปีที่ 2)
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายของสานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
20 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-5ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

15

2804 นางสาววรรณวิลัย สิทธิบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

1. การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือ่ น
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี
ปี 2561
2. การประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรโดยใช้กลยุทธ์การสือ่ สาร
การตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ของผูบ้ ริโภคต่อ
ตลาดเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

16

3038 นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer market) อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
2. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกรในการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการศัตรูข้าวของ
กลุม่ ภูผาแดงนาแปลงใหญ่ ตาบลบ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
17

18

3434 นางสาวสุพรรณี สุวรรณประภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

1. การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ตาบลต้า อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปี 2561
1. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวด้านการจัดการ
ศัตรูพืช ตาบลต้า อาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

3533 นายธีระพงศ์ ทาหล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลเมืองปอน ปี 2560
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัย GAP ในตาบลบ่อหลวง-บ่อสลี
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-6ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

19

3646 นางสาวภรณ์สุดา ปัญญานิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่

1. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer)
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

20

3666 นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2561
2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกัน
กาจัดศัตรูข้าว ตาบลออนเหนือ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

21

3751 ว่าที่ร้อยตรีโสธร เกิดแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง

1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลบางดี
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561
2. การสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และรายได้แก่ชุมชน ตาบลบางดี
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

1. การบริหารจัดการกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุ้งชุมชนห้วยม่วง
ของโครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยัง่ ยืน ชุมชนห้วยม่วง 1 ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ปี 2560
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตในเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วง
เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตตาบลดอนยายหอม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4060 นายถวัลย์ ประมวล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-7ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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4050 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1. โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือก เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560
2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสัง่ ตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ตาบลสระกระเทียม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4464 นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

1. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผูน้ าตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4606 นายศักรินทร์ บุญฤทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
กรณีกลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะสระ ตาบลแก้วแสน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕60
2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สูก่ ารเป็น
Smart Farmer จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

4800 นางสาวเพชรรัตน์ แสงทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การพัฒนาศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)
อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕61
2. การพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรสูก่ ารเป็น Smart Group
อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-8ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

27

4998 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

1. โครงการอาสาสมัครเกษตร จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑
2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
จังหวัดนนทบุรี
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5015 นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปี 2561
2. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสิง่ บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ทุเรียนนนท์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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5040 นางสุกัญญา ยิง่ เจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

1. โครงการปลาร้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
1. นายเอกรินทร์ อินปาน
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนราษฎร์นิยม 2 ตาบลราษฎร์นิยม 2. นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียน
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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5288 นายนพดล อุปถัมภ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน

1. การพัฒนากลุม่ เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตาบลป่าคาหลวง อาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน ปี 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะขาม
ตาบลบ้านฟ้า อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

20 1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
10 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
10 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-9ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
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5354 นางสาวนิรดา แป้นนางรอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
ชุมชนกระสัง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
2. การส่งเสริมการปลูกพืชตามเขตความเหมาะสมของพื้นที่
(Zonning) ของอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5384 นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์

1. โครงการปลูกผักปลอดภัยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อยชุมชนโคกว่าน ตาบลโคกว่าน อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ปี 2561
2. การส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบออนไลน์
ผ่านแอพลิเคชัน Farmbook สาหรับพืชปลูกหลังฤดูกาลทานา
ปี 2561 ในพื้นที่ตาบลโคกว่าน อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5559 นายศักดิเดชน์ วงศ์นาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

1. โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยน้าว้า
แบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)

5924 นางสาวขวัญชนก ธงทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลเสาธง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลเสาธง
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

- 10 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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5985 นางสาวกฤติยา ศรีศกั ดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. โครงการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผัก) ตาบลนาคู
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
2. การส่งเสริมการเกษตรตามหลัก “ตลาดนาการผลิต” ในการ
ขับเคลือ่ นโครงการนาแปลงใหญ่ อาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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9431 นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. การพัฒนาเกษตรกรผูน้ าของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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6048 นางเสาวภาคย์ ดาวตาก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2561/62 ตาบลจาป่าหวาย อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกลาไยบ้านตาใน ตาบลบ้านตา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

6537 นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ผัก
ปลอดภัย ตาบลพันเสา ) อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ปีงบประมาณ 2561
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุม่ ผูผ้ ลิตมะม่วงส่งออก
ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 11 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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6563 นางสาวเบญจรัตน์ อ่าปั้น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยสัง่ ตัดในการการลดต้นทุน
การผลิตข้าวของเกษตรกร ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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6721 นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่
ส้มโอหวานบ้านคลองสีฟัน) ตาบลลานบ่า อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการเกษตรของชุมชน ตาบลลานบ่า
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
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6887 นายพลากร สิริราษฎร์
นักวิชาการส่งเริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่

1. การพัฒนาการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน ปี 2561 ตาบลน้าเลา
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกแตงโม
ตาบลแม่ยางตาล อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 12 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด
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6917 นางรุ่งฤทัย รังษี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร
และรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ตาบลดอนมูล
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. การส่งเสริมการปลูกผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ สตรีสหกรณ์บ้านกวาง ตาบลบ้านกวาง
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
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6969 นางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ชุมชนตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าครองชีพ
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ร่วมดำเนินกำร
นายธีระพงษ์ กาหนด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

20 1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และต
ชาการแผนที
่ภาพถ่
2. ผูไ้ ด้าแหน่
รับคัดงนัเลืกอวิกสั
งกัดอาเภอ/จั
งหวัาดย)
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
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6994 นางสาวเกษศิรินทร์ กลิน่ วิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดมหาสารคาม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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7265 นางสาวประทุมพร ขอดแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กระเทียม
ตาบลเมืองแปง อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกกระเทียม
แปลงใหญ่ ตาบลเมืองแปง อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 13 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

46

7244 นายธีรภัทร์ เลียวสิริพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่งสอน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากิน
ของเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบุกเพื่อสร้างรายได้
และลดการเผาป่าอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

47

6618 นายธนกฤต ศรีอาไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนอง

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด)
อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง พ.ศ 2561
2. การผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) ให้มีคณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐาน
การส่งออก อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

48

7694 นายจักรพงศ์ จาเริญสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลพลับพลา
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2561
2. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ตาบลพลับพลา อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

49

7829 นายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดูอาเภอวังจันทร์ ตาบลพลงตาเอี่ยม
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2561
2. การบริหารจัดการไม้ผล (ทุเรียน) อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

50

7936 นางสาวชุตมิ า อาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอปากท่อ
จังหวัดราชุบรี

1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เพื่อการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี เพื่อการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
1 .นายภานุพันธ์ รัตน์ทองคง 10 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
2. นางสาวดรุณี ขันทองดี
10 ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 14 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

51

8236 นางสาวจุฑามาศ พรมยวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง

1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559
2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

52

9072 นางสาวอัจฉรา บุณยะตุลานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา

1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ชุมชนบางเหรียง 1
ตาบลบางเหรียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 2560
1. การส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้
DOAE farmbook application ในกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกผัก
ตาบลบางเหรียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

53

9217 นางสาวจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1. การสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๑
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

9242 นางสาวปริณธร ปิยะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

1. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561
2. การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน GAP จังหวัดสมุทรสงคราม

54

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)

1. นายกิตติพงษ์ งามจริง
2. นายชุมพร ผลประเสริฐ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
10 ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 15 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

55 10134 นายวัชณพงศ์ ยุพการณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2561 ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาแปลงใหญ่
โดยอาศัยกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

56 10448 นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
2. การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
จังหวัดอ่างทอง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

57 10494 นางสาวจารุภรณ์ สาเนียงแจ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตาบลวังน้าเย็น อาเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง ปี 2561
2. การพัฒนาการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ ตาบลวังน้าเย็น
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนว
พระราชดาริเชิงอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
บนพื้นที่สูง ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอนุรักษ์บนพื้นที่สูง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

58 10867 นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ
1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่
1.1 กอง/สานักส่วนกลาง
1.2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1.3 สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
และตาแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย)
2. ผูไ้ ด้รับคัดเลือกสังกัดอาเภอ/จังหวัด
ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 16 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

พื้นที่ชำยแดนใต้
1

5060 นายเอนก ศรีชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชนบ้านเชิงเขา ตาบลปะลุกาสาเมาะ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560
1. การเพิ่มศักยภาพกลุม่ เกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้ แบบ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

2

5063 นายวรเทพ เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
โดยใช้ศนู ย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เครือข่ายในระดับอาเภอ
จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

3

5097 นางสาววารุณี แซ่ลก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

1. การกาจัดโรครากขาวยางพารา จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
2. การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว เพื่อป้องกันโรค
และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

4

5112 นายพิชิต หมอสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
ฤดูกาลผลิต 61/62) หมู่ที่ 1 ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
2. การส่งเสริมและพัฒนากลุม่ แปลงใหญ่ผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ตาบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้ได้ตาม
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดแี ละเหมาะสม (GAP)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 17 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

5

5113 นางสาวรอซีลา อาแว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดไปยัง
ประเทศมาเลเซีย ของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปบ้านโคกกูโน
ตาบลปูโยะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
2. การส่งเสริมการแปรรูปหลุมพี ตาบลปูโยะ อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

6

5170 นางสาวนริศา เยะหมัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ ทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตาบลบูกิต
อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน
ในอาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

7

5817 นายโซฮัน ดอเลาะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี

1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้าหมักปลาสูตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีแห่งชาติ (วว) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ตาบลตรัง อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ปี 2560
2. การส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ ตาบลลางา อาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

8

5868 นายสาเหะซูฮารี สาเหะอามิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี

1. โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพลองกอง หมู่ที่ 5
ตาบลปล่องหอย อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตลองกองในรูปแบบ
แปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตาบลปล่องหอย อาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 18 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

9

7301 นางสาวศศิภา แก้วศรีสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จังหวัดยะลา ปี 2561
2. การพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรสูค่ วามเป็น Smart Group
จังหวัดยะลา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

10

9084 นายเอกราช วิบูลย์พันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

1. การจัดทาแปลงเรียนรู้การจัดการโรครากขาวยางพารา
จังหวัดยะลา ปี 2561
2. การพัฒนาการถ่ายทอดความรู้การจัดการโรครากขาวยางพารา
จังหวัดยะลา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

11

9030 นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกเสริมรายได้ (ลาไยคริสตัล)
ในพื้นที่ตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561
2. การพัฒนากระบวนการผลิตลาไยคริสตัลสูม่ าตรฐาน GAP ในพื้นที่
ตาบลจะแหน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

12

9119 นายคมจักร ทองจิบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตาบลสาคร
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้
การจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสตูล

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

13

9160 นายสมคิด บุญเทพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

1. การป้องกันการระบาดศัตรูพืชในแตงโมโดยศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนตาบลน้าดา อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ปี 2560
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลอุไดเจริญ
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 19 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

14

9165 นายฤทธิรงค์ ศรีสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

1. การศึกษาวัสดุและวิธีการทากองล่อด้วงแรดในจังหวัดยะลา
ปี 2561
2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตข้าว
ในอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

15

9172 นางสาววาสนา โปจีน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรพัฒนาบาลอ
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2559
2. การส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ โพรงเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิก
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน ตาบลท่าเรือ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 20 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 21 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 22 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

