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เรียน   ผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทุกส ำนัก เกษตรกรุงเทพมหำนคร และผู้อ ำนวยกำร  
         ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรทุกส ำนักงำน 

  ตำมท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ 1002/ว 338 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562  
แจ้งรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินผลงำนเลื่อนขึ้นด ำรงต ำแหน่ง                 
ระดับช ำนำญกำร (รอบส ำรวจตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 -  31 มีนำคม 2562) โดยให้ส่งเอกสำรประกอบ              
กำรพิจำรณำคัดเลือกภำยในวันที่ 11 เมษำยน 2562 นั้น 

   กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์            
กำรประเมินดังกล่ำวแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 73 รำย โดยแยกเป็นต ำแหน่งพ้ืนที่ทั่วไป จ ำนวน 58 รำย และ
ต ำแหน่งพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 15 รำย รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ชุด            
(ผลงาน จ านวน 6 เล่ม และ ข้อเสนอแนวความคิด จ านวน 6 เล่ม) ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562) นับตั้งแต่                  
วันประกำศผลกำรคัดเลือก ยกเว้นผู้ได้รับกำรคัดเลือกสังกัดพ้ืนที่ จังหวัดชำยแดนใต้ ให้เป็นไปตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร 1006/ว 1 ลงวันที่  14 มีนำคม 2551 (ไม่ต้องจัดท ำผลงำนฉบับสมบูรณ์ ) ทั้ งนี้                     
สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อหรือรำยละเอียดโดยดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ http://www.person.doae.go.th 
หำกมีกรณีใด ๆ ที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่จัดส่งผลงำน หรือส่งไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด หรือมีกำรย้ำย
หรือโอนระหว่ำงกำรจัดท ำผลงำน ขอให้หน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินกำรตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรเกษตร                 
ที่ กษ 1002/ว 4 ลงวันที่ 3 มกรำคม 2561 เพ่ือเสนอกรมส่งเสริมกำรเกษตรพิจำรณำต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
    ที่ กษ 1002/ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
2. ที่ กษ 1002/  ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมโครงกำรพระรำชด ำริ กำรจัดกำรพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร     
3. ที่ กษ 1002/ ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 

นักพัฒนำกำรอดเทคโนโลยี     
 

 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร   กองกำรเจ้ำหน้ำที่   โทร. 0 2579 3690 
  กษ 1002/ว 544

  

29  เมษำยน  2562 

 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร 

http://www.person.doae.go.th/






ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

1 36 นางสาวกิตติมา แซ่จ้ิว 1. การปฏิบัติงานหน้าท่ีเลขานุการผู้บริหาร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 2. การพัฒนาการเป็นเลขานุการท่ีดี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเลขานุการกรม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
2 58 นางสาวชัญญนิษฐ์ ภูสง่า 1. การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของผู้รับบ าเหน็จบ านาญในระบบบ าเหน็จบ านาญของกรมบัญชีกลาง การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มการเงิน (e-pension) ของส่วนราชการผู้เบิก ประจ าปีงบประมาณ 2561 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กองคลัง 2. ระบบการจ าแนกหน้ีรายบุคคลของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

3 97 นางสาวอัฐิยา อรุณวงศ์ 1. การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ (Fleet Card) ของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในส่วนกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มพัสดุ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรถราชการหน่วยงาน (ภำยในวันท่ี  21  มิถุนำยน 2562)
กองคลัง ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
4 103 นางสาวพันธกานต์ กันยะมี 1. การจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานท่ีท าการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มพัสดุ โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กองคลัง (e-bidding) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

2. การเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ในต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม 
พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 58 รำย พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 15 รำย (รอบส ำรวจผู้มีคุณสมบัติต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 จ ำนวน 73 รำย)

(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี 23 เมษำยน  2562)
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

5 949 นายพัฒน์รพี สืบขจร 1. โครงการค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2018) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
(กองพัฒนาเกษตรกร) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
6 11253 นายขัตติยะ พรหมวาส 1. การฝึกอบรมการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพ่ือการข้ึน นางสาววัชรี ด้วงแก้ว 15 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ ทะเบียนเกษตรกร ด้วยโปรแกรม QGIS GISagro และ FAARMis และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. แนวทางการจัดการฐานข้อมูลแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ให้สามารถใช้สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

7 1224 นางปริษา จีราพันธ์ 1. การจัดท าแผนการจัดการพ้ืนท่ีการผลิตสินค้าข้าว จังหวัดชัยนาท -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับ (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ (Zoning) ประจ าปี 2560 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดชัยนาท ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

8 1272 นายกิตติศักด์ิ ประดิษฐ์กุล 1. โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ นายสมพร แสงกล่ิน 10 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาบุคลากร การเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 2. แนวทางการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรม 
จังหวัดราชบุรี (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ) ของส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

9 1319 นางสาววิภาวรรณ เอกเอ่ียม 1. การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “รางจืดสมุนไพรล้างพิษ นางสาวปรมาภรณ์ ลุ่มจันทร์ 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การเปรียบเทียบศักยภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตของอ้อยพันธ์ุก าแพงแสนในพ้ืนท่ีอ าเภออู่ทอง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดราชบุรี 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
10 1377 นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว 1. การผลิตต้นพันธ์อ้อยสะอาดโดยการช าข้อจากแปลงพันธ์ุหลัก นายมนตรี กุฎีรัตน์ 30 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2558 เพ่ือสนับสนุนแปลงพันธ์ุขยาย 1 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดชลบุรี 2. การพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพด้านการผลิตและขยายพันธ์ุพืช ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 เร่ือง การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชด้วยระบบ Temporary Immersion แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดระยอง Bioreactor ของศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี  21  มิถุนำยน 2562)
11 11277 นางสาววิภา อินเรือง 1. การฝึกอบรมการใช้ระบบวาดแปลงเพาะปลูกส าหรับตรวจสอบ นางสาวเหมวดี กระจ่างกลาง 20

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ พ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปี 2561 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 2. แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านการประยุกต์ใช้แผนท่ี ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดขอนแก่น ในงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561



- 4 -

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

12 1705 นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ 1. การจัดกิจกรรมการส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในระดับส านักงานส่งเสริมและ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พัฒนาการเกษตรท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560    กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 2. การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดเชียงใหม่ 4 จังหวัด 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กองขยายพันธ์ุพืช) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
13 3136 นางสาวมัลลิกา กันธะตา 1. การฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ตามโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพ นางสาวสุภานันท์ ประดิษฐ์ 20 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียงเชิงเกษตรในศูนย์ส่งเสริมและ วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (ภำยในวันท่ี  21  มิถุนำยน 2562)
ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
14 1820 นายณุพัฒน์ ทนย้ิม 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีท่ี 2) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562                     ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายของส านักงานเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

15 2804 นางสาววรรณวิลัย สิทธิบุรี 1. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปี 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 2. การประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรโดยใช้กลยุทธ์การส่ือสาร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

การตลาดแบบครบวงจร เพ่ือสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ตลาดเกษตรกร จังหวัดชลบุรี 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
16 3038 นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ 1. โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer market) อ าเภอแก้งคร้อ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งคร้อ 2. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศัตรูข้าวของ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

กลุ่มภูผาแดงนาแปลงใหญ่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอแก้งคร้อ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
17 3434 นางสาวสุพรรณี สุวรรณประภา 1. การฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรายย่อย ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนตาล 1. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวด้านการจัดการ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดเชียงราย ศัตรูพืช ต าบลต้า อ าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
18 3533 นายธีระพงศ์ ทาหล้า 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเมืองปอน ปี 2560 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอฮอด 2. การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัย GAP ในต าบลบ่อหลวง-บ่อสลี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

19 3646 นางสาวภรณ์สุดา ปัญญานิล 1. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอยเต่า 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่  (Smart farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

20 3666 นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอแม่ออน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2561 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ออน 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการป้องกัน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ก าจัดศัตรูข้าว ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
21 3751 ว่าท่ีร้อยตรีโสธร เกิดแก้ว 1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลบางดี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยยอด 2. การสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
จังหวัดตรัง เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร และรายได้แก่ชุมชน ต าบลบางดี

อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

22 4060 นายถวัลย์ ประมวล 1. การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งชุมชนห้วยม่วง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของโครงการเพาะพันธ์ุกุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการ 9101 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดนครปฐม อย่างย่ังยืน ชุมชนห้วยม่วง 1 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดนครปฐม ปี 2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตในเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตต าบลดอนยายหอม
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

23 4050 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ 1. โครงการเพ่ิมมูลค่าข้าวเปลือก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยส่ังตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิต กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครปฐม ต าบลสระกระเทียม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
24 4464 นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ์ 1. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ        -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบัวใหญ่ ปี 2561 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนครราชสีมา 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้น าตามกระบวนการโรงเรียน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

เกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
25 4606 นายศักรินทร์ บุญฤทธ์ิ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะสระ ต าบลแก้วแสน (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕60
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่การเป็น ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

Smart Farmer จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

26 4800 นางสาวเพชรรัตน์ แสงทอง 1. การพัฒนาศูนย์เครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕61 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรสู่การเป็น  Smart Group  ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

27 4998 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว 1. โครงการอาสาสมัครเกษตร จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
28 5015 นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนนทบุรี 2. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนนทบุรี ทุเรียนนนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
29 5040 นางสุกัญญา ย่ิงเจริญ 1. โครงการปลาร้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภายใต้โครงการเสริมสร้าง 1. นายเอกรินทร์ อินปาน 10 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนราษฎร์นิยม 2 ต าบลราษฎร์นิยม 2. นายเฉลิมศักด์ิ ผมพันธ์ 10 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดนนทบุรี 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)

อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

30 5288 นายนพดล อุปถัมภ์ 1. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรรายย่อยต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดน่าน 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะขาม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561



- 9 -

ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

31 5354 นางสาวนิรดา แป้นนางรอง 1. การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนกระสัง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 2. การส่งเสริมการปลูกพืชตามเขตความเหมาะสมของพ้ืนท่ี กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ (Zonning) ของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
32 5384 นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล 1. โครงการปลูกผักปลอดภัยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายย่อยชุมชนโคกว่าน ต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดบุรีรัมย์ รายย่อย ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

2. การส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบออนไลน์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ผ่านแอพลิเคชัน Farmbook ส าหรับพืชปลูกหลังฤดูกาลท านา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ปี 2561 ในพ้ืนท่ีต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
33 5559 นายศักดิเดชน์ วงศ์นาม 1. โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2559 จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วยน้ าว้า ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี แบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
34 5924 นางสาวขวัญชนก ธงทอง 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเสาธง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

35 5985 นางสาวกฤติยา ศรีศักดา 1. โครงการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผัก) ต าบลนาคู -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอผักไห่ 2. การส่งเสริมการเกษตรตามหลัก “ตลาดน าการผลิต” ในการ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคล่ือนโครงการนาแปลงใหญ่ อ าเภอผักไห่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

36 9431 นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ 1. การพัฒนาเกษตรกรผู้น าของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภออุทัย และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภออุทัย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

37 6048 นางเสาวภาคย์ ดาวตาก 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561/62 ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกล าไยบ้านต  าใน ต าบลบ้านต  า
จังหวัดพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
38 6537 นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ผัก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปลอดภัย ต าบลพันเสา ) อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทอง ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดพิษณุโลก 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

39 6563 นางสาวเบญจรัตน์ อ่ าป้ัน 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยส่ังตัดในการการลดต้นทุน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิจิตร การผลิตข้าวของเกษตรกร ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดพิจิตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

40 6721 นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส้มโอหวานบ้านคลองสีฟัน) ต าบลลานบ่า อ าเภอหล่มสัก และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ต าบลลานบ่า แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
41 6887 นายพลากร สิริราษฎร์ 1. การพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน ปี 2561 ต าบลน้ าเลา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดแพร่ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกแตงโม ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

42 6917 นางรุ่งฤทัย รังษี 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา นายธีระพงษ์ ก าหนด 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเม่น และรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ต าบลดอนมูล กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดแพร่ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

2. การส่งเสริมการปลูกผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกวาง ต าบลบ้านกวาง 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
43 6969 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ 1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ชุมชนต าบลม่วงนา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
ส านักงานเกษตรอ าเภอถลาง อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดภูเก็ต 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม วันประกาศผลการคัดเลือก

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าครองชีพ (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
44 6994 นางสาวเกษศิรินทร์ กล่ินวิชัย 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ศพก.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
45 7265 นางสาวประทุมพร ขอดแก้ว 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กระเทียม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561        
ส านักงานเกษตรอ าเภอปาย 2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกระเทียม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แปลงใหญ่ ต าบลเมืองแปง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

46 7244 นายธีรภัทร์ เลียวสิริพงศ์ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบุกเพ่ือสร้างรายได้ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่งสอน และลดการเผาป่าอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
47 6618 นายธนกฤต ศรีอ าไพ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง พ.ศ 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุขส าราญ 2. การผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดระนอง การส่งออก อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
48 7694 นายจักรพงศ์ จ าเริญสาร 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลพลับพลา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงขวัญ 2. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)

49 7829 นายวีระยุทธ บรรดาศักด์ิ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนนอกฤดูอ าเภอวังจันทร์ ต าบลพลงตาเอ่ียม ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดระยอง 2. การบริหารจัดการไม้ผล (ทุเรียน) อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
50 7936 นางสาวชุติมา อาลัย 1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 .นายภานุพันธ์ รัตน์ทองคง 10 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2562 2. นางสาวดรุณี ขันทองดี 10 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากท่อ 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชุบรี จังหวัดราชบุรี เพ่ือการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

51 8236 นางสาวจุฑามาศ พรมยวง 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร อ าเภอน้ าปาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าปาง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
52 9072 นางสาวอัจฉรา บุณยะตุลานนท์ 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ชุมชนบางเหรียง 1 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนเนียง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี2560 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสงขลา 1. การส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

DOAE farmbook application ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก  ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ต าบลบางเหรียง  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
53 9217 นางสาวจิราภรณ์ จิรานภาพันธ์ุ 1. การสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๑ (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
54 9242 นางสาวปริณธร ปิยะรักษ์ 1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 1. นายกิตติพงษ์ งามจริง 10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. นายชุมพร ผลประเสริฐ 10 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สู่มาตรฐาน GAP จังหวัดสมุทรสงคราม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

55 10134 นายวัชณพงศ์ ยุพการณ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตูม 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาแปลงใหญ่ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุรินทร์ โดยอาศัยกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอท่าตูม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดสุรินทร์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

56 10448 นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
57 10494 นางสาวจารุภรณ์ ส าเนียงแจ่ม 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอแสวงหา วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 21  มิถุนำยน 2562)
จังหวัดอ่างทอง 2. การพัฒนาการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ ต าบลวังน้ าเย็น 

อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

58 10867 นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงตามแนว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระราชด าริเชิงอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ บนพ้ืนท่ีสูง ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดอุทัยธานี 2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

เชิงเกษตรอนุรักษ์บนพ้ืนท่ีสูง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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พ้ืนท่ีชำยแดนใต้
1 5060 นายเอนก ศรีชาติ 1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในครัวเรือนและชุมชนบ้านเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560  
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 1. การเพ่ิมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส

2 5063 นายวรเทพ เจริญทรัพย์ 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เครือข่ายในระดับอ าเภอ 

จังหวัดนราธิวาส

3 5097 นางสาววารุณี แซ่ลก 1. การก าจัดโรครากขาวยางพารา จังหวัดนราธิวาส ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว เพ่ือป้องกันโรค
กลุ่มอารักขาพืช และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว จังหวัดนราธิวาส
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

4 5112 นายพิชิต หมอสุข 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฤดูกาลผลิต 61/62) หมู่ท่ี 1 ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง

ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้ได้ตาม
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

5 5113 นางสาวรอซีลา อาแว 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือขยายตลาดไปยัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประเทศมาเลเซีย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปบ้านโคกกูโน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ปี 2561
จังหวัดนราธิวาส 2. การส่งเสริมการแปรรูปหลุมพี ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส

6 5170 นางสาวนริศา เยะหมัน 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะ หมู่ท่ี 2 ต าบลบูกิต 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
จังหวัดนราธิวาส 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน

ในอ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

7 5817 นายโซฮัน ดอเลาะ 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ าหมักปลาสูตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เทคโนโลยีแห่งชาติ (วว) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ส านักงานเกษตรอ าเภอมายอ ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ปี2560
จังหวัดปัตตานี 2. การส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ ต าบลลางา อ าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี

8 5868 นายสาเหะซูฮารี สาเหะอามิ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพลองกอง หมู่ท่ี 5 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อ 2. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตลองกองในรูปแบบ
จังหวัดปัตตานี แปลงใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

9 7301 นางสาวศศิภา แก้วศรีสุข 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดยะลา ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรสู่ความเป็น Smart Group 
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 

10 9084 นายเอกราช วิบูลย์พันธ์ุ 1. การจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการโรครากขาวยางพารา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดยะลา ปี 2561
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาการถ่ายทอดความรู้การจัดการโรครากขาวยางพารา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

11 9030 นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกเสริมรายได้ (ล าไยคริสตัล) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพ้ืนท่ีต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปี พ .ศ. 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสะบ้าย้อย 2. การพัฒนากระบวนการผลิตล าไยคริสตัลสู่มาตรฐาน GAP ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

12 9119 นายคมจักร ทองจิบ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต าบลสาคร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล การจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสตูล

13 9160 นายสมคิด บุญเทพ 1. การป้องกันการระบาดศัตรูพืชในแตงโมโดยศูนย์จัดการศัตรูพืช -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลอุไดเจริญ 
จังหวัดสตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

14 9165 นายฤทธิรงค์ ศรีสุข 1. การศึกษาวัสดุและวิธีการท ากองล่อด้วงแรดในจังหวัดยะลา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน 2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตข้าว
จังหวัดสตูล ในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

15 9172 นางสาววาสนา โปจีน 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรพัฒนาบาลอ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2559 
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าแพ 2. การส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิก
จังหวัดสตูล แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล



- 20 -

ต ำแหน่ง สัดส่วน
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี


