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บัญชีรำยชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำร ในตำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม
พื้นที่ทั่วไป จำนวน 195 รำย พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ จำนวน 11 รำย (รอบสำรวจผูม้ ีคุณสมบัติตงั้ แต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2562 จำนวน 206 รำย)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันที่ 24 มกรำคม 2563)
ชื่อ-สกุล/สังกัด
นางสาวศุมาลิน ขวัญแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ช่วยอานวยการและประสานราชการ
สานักงานเลขานุการกรม

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

1. ผลการดาเนินงานเลขานุการผูบ้ ริหาร ปี 2560
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานกลัน่ กรองหนังสือราชการ
เพื่อสนับสนุนและช่วยอานวยการผูบ้ ริหาร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

156 นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
นิตกิ รปฏิบัตกิ าร
กลุม่ วินัยและนิตกิ าร
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุม่ นิตกิ าร สานักงานเลขานุการกรม)

1. สานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2559 - 2562
2. การจัดทาแนวทางการบังคับตามคาสัง่ ทางปกครองที่กาหนด
ให้ชาระเงิน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

88

1. การตรวจสอบสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตข้าราชการในการเดินทาง
ไปราชการภายในราชอาณาจักร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ
ในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

นางสาวรุ่งนภา ทรัพย์มาก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ตรวจสอบ
กองคลัง

179 นายมารุต โพธิ์ระเบียบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
กลุม่ แผนงาน
กองแผนงาน

1. การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ 2561 - 2562
2. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ

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 23 มีนำคม 2563)

น.ส.สลิษา หนูจินดา
น.ส.กมลพันธ์ พ่วงอยู่

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

-2ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด
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183 นางสาวบุษยา มากงลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
กลุม่ แผนงาน
กองแผนงาน

6

228 นายเอกชัย กั่นขาว
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ ปี 2562
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
2. แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสาเร็จของฟาร์มตัวอย่าง
กลุม่ โครงการพระราชดาริ
ตามพระราชดาริสเู่ กษตรกร
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
(กองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)
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963 นางสาวขวัญใจ เส็งเอี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองพัฒนาเกษตรกร)
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1. การจัดทาคูม่ ือการปฏิบัตงิ าน Chief of Operation และ Operation
Team
2. การขับเคลือ่ นแนวทางการดาเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ 2563

1. โครงการประกวดเกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด ประจาปี 2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

987 นางสาวโชติมาฎา สมใจ
1. รายงานความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กลุม่ กิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน2. การจัดทาสือ่ มัลติมีเดียวิธีการบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนของระบบ
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสาหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
(กลุม่ ทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

ผู้ร่วมดำเนินกำร
น.ส.ละคร มูลแวง

ว่าที่ร.ต.ฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

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

(ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2563)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

-3ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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993 นางสาวพีรชา มณีชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ จัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางการเพื่มศักยภาพงานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน

น.ส.เสาวณิต เทพมงคล

10

921 นางสาวรัตนาภรณ์ นพพูน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ จัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การพัฒนางานส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

11 11256 นายพิศาล สองมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ วิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
2. แนวทางการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิต
ทางด้านการเกษตร สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์

12

889 นางสาวจารินี กองสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. การดาเนินการเรื่องการลาศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลทุนการศึกษา
และการลาศึกษาเพิ่มเติม่ ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

13

1059 นางอัชดา มนต์เทวัญ
1. การพัฒนาจุดเรียนรู้การจัดการศัตรูมะม่วง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการ
กลุม่ จัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ศัตรูไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

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
20 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2563)
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

น.ส.เสาวรส ธรรมเพียร

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

-4ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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1194 นายเกวลิช นาคสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)

1. โครงการย่อยพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. การสร้างระบบสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์

15

1065 นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลีย้ ง
สานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กลุม่ ควบคุมคุณภาพและโรงงาน
กองขยายพันธุ์พืช)

1. เอกสารคาแนะนา เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
2. การพัฒนามาตรฐานการปฎิบัตงิ านห้องปฎิบัตกิ ารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยือ่ พืช

16

1148 นายเกียรติกาจร อินตานิ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมไม้ผล
สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนา
นางกัลญา ทรรศนสฤษดิ์
ผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 - 2562
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาและขับเคลือ่ นแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2569

1271 จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์ ปูไลอารีย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
กลุม่ พัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

1. การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของเกษตรกร
น.ส.กมลพรรณ พิมพา
ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี ปี 2559
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูค่ วามเป็นเลิศด้านข้อมูลพื้นที่ (data talent)
ระดับอาเภอของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

17

นางวรรณนิภา ฉ่าฉวี

-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
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก
20 (ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
20 ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

-5ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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1300 นางสาวธิรดา วงษ์กุดเลาะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2
จังหวัดราชบุรี

1. งานชุมนุมเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจาปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับดีเยีย่ ม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

19

1419 นางสาวภคมนพรรณ ชุมผาง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ วิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

20

1412 นายทวิช อึ้งโชตินิรันดร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. การดาเนินงานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

1314 นางจารุณี อินทุภูติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช (แปลงเฝ้าระวังการระบาด
ศัตรูข้าวและมันสาปะหลัง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561
2. การพัฒนาแนวทางในการดาเนินงานคลินิกพืช (Plant Clinic) ของ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

21

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 23 มีนำคม 2563)
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
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2369 นายวิชาญ กาเนิดเกิด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น

1. โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชดาริ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตเห็ดของเกษตรกรที่เข้ารับบริการ
จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

นายสุมนตรี ศรีใหม่
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1529 นางสาวฮูดา แก้วศรีสม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ วิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา

1. การถ่ายทอดความรู้ดา้ นการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต
นายกวี ลิม่ อุสันโน
ทางการเกตรภายใต้โครงการ ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปี 2562
2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มรายย่อยในภาคใต้ ให้มี
การผลิตปาล์มน้ามันอย่างยัง่ ยืนและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ามันสูม่ าตรฐาน

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

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

(ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2563)
24

25

1655 นางสาวสุภานันท์ ประดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตรการปลูกปทุมมา
เพื่อการค้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี 2562
2. การส่งเสริมการปลูกไม้ดอกประเภทไม้หัว (ปทุมมา ว่านสีท่ ิศ
และแกลดิโอลัส) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1701 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิน่ ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. การดาเนินงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหัวทุ่ง
อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งเกษตรกร
อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

นายณัฐกุล บุญวงศ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

20
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

26

3169 นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลาพูน (เกษตรที่สูง)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่

1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (การส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ไม้ยืนต้น)
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุม่ ผูผ้ ลิตผักปลอดภัย
สวนสามแสน อ.ลี้ จ.ลาพูน

นายณรงค์ชัย รักยิง่ งาม
น.ส.สุดารัตน์ วังงิ้ว

27

1765 นายนพพล ราบบาเพิง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

1. การถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกร
โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ตาบลเขาใหญ่ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปี 2561
2. การพัฒนาเครือข่ายกลุม่ ยุวเกษตรกรในโรงเรียน ตาบลเขาใหญ่
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

28

1772 นายอนุชาติ เดชสถิตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2562
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบางนุ้ย ตาบลสินปุน
อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

29

1827 นางสาวมัทนา อยูว่ ัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

1. การพัฒนาเกษตรกรผูน้ า ตาบลหนองหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ข้าว ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่ Smart Group

30

1838 นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน) อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๒
๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตาบลลุม่ สุม่ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี สูแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

30 1. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปนี้
10 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 23 มีนำคม 2563)

นางอรวรรณ ชงเขียวชุมพล

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
10 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

31

1958 นางสาวอรัญญี แสนอุดม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

1. การจัดทาแผนงานโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

32

2018 นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
2. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ตาบลนาดี อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

33

2079 นางสาวธมน พลเยีย่ ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2561 ตาบลคาเหมือดแก้ว อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
2. แนวทางการพัฒนาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

34

2120 นายศุภฤกษ์ วิภาคะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ
ทากินของเกษตรกร ปี 2562 อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช) อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

35

2148 นายสุพจน์ จินต์สุภาวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ.2560
2. การเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) สูผ่ บู้ ริโภค
ในตลาดเกษตรกรจังหวัดกาแพงเพชร

-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 23 มีนำคม 2563)
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

36

2154 นายวัชรพงษ์ วงค์คาปวน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร

1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตจังหวัดกาแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2562
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

37

2181 นายอภิวัฒน์ เงินกลัน่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอคลองขลุง
จังหวัดกาแพงเพชร

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลแม่ลาด อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
2. แนวทางการพัฒนาการผลิตอ้อยโรงงาน ตาบลวังยาง
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

38

2140 นายศุทธีรักษ์ ใจมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร อย่างยัง่ ยืน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

39

2197 นายณัฐพงษ์ กล่าวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกาแพงเพชร

๑. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลวังตะแบก
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ปี 2561
2. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีผสมผสาน
ตาบลวังตะแบก อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

40

2305 นางสุภัคชญา สัตนาโค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
2. การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร)
จังหวัดขอนแก่น

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 10 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

41

2337 นายจักรพงศ์ มานะดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อมแปลงใหญ่ )
ปี 2561 ตาบลนาฝาย อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
2. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว
นาแปลงใหญ่ ปี 2563 ตาบลนาฝาย อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

42

2352 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562
ตาบลหนองโน ตาบลบ้านฝาง อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
2. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง ตาบลบ้านฝาง
อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2426 นางสาวรวีวรรณ โคนาบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์ ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

44

2440 นายนพพร นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562
ตาบลนางิ้ว อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในแปลงข้าวภายใต้การดาเนินงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2444 นางสาววรารัตน์ สุดชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

1. รายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช จังหวัดการฬสินธุ์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงมันสาปะหลังภายใต้
การดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

-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 23 มีนำคม 2563)
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
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2449 นายเจริญ สาเร็จรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

1. การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตาบลสระแก้ว อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นปี พ.ศ.2559
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตาบลหนองแวง อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
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2591 นางสาวสุวรรณี พันธุ์สรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ปี 2562
2. การพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ตาบลคลองน้าเค็ม อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี สูก่ ารเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
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2553 นางวรรษมาส แสงประทุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มังคุด)
ตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2561
2. การพัฒนางานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System:
T & V System) เพื่อขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2669 นางสาววรรณพร อยูม่ ั่นคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. แนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรเพื่อดาเนินงานส่งเสริม
การเกษตรในระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2718 นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าว
ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ 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

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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2800 นายธนากร ก้องเกียรติธารา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าว
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี 2561
2. การดาเนินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลสานักบก
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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2862 นางสาวศุทธวดี เจริญทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ทุเรียน)
อาเภอบ่อทอง ปี พ.ศ. 2562
2. การพัฒนาเกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกทุเรียน ตาบลพลวงทอง
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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3056 นางสาวสุพรรษา โตชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

54

3109 นายณฐกร ต่อสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

1. การดาเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตาบลบ้านเป้า อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561/62
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูแ่ หล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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3110 นายสุขสรร น้อยยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน(พืชผัก)ปี 2562
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สูม่ าตรฐาน(พืชผัก) สานักงานเกษตรอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

-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 23 มีนำคม 2563)
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
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3163 นางสาวอัมพวรรณ มณีโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ปี 2561 จังหวัดชุมพร
2. การพัฒนากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
จังหวัดชุมพร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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3192 นางสาววรุณย์พันธ์ บัวสงค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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3364 นางสาวธนวฏีฐ์ แก้วมณีนพโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

1. การจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกาจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
ภายใต้โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปี 2562
2. การพัฒนาเกษตรกรด้านการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
จังหวัดเชียงราย

-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 23 มีนำคม 2563)
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3283 นายวุฒินันท์ จินตกานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตาบลดอยลาน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตาบลดอยลาน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

60

3415 นายธราดล ปัญญาวิชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

1. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62
จังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ DOAE Farmbook Application
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 14 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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3444 นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

1. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ดา้ นการบริหารจัดการกลุม่
และการจัดการศัตรูพืช ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

62

3488 นางดารุณี ศรีภูธร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ในพื้นที่ตาบลป่าแดด
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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3545 นายดุสิต บุญเลิศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่แจ่ม

1. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) อาเภอแม่แจ่ม
2. แนวทางการดาเนินงานการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

-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 23 มีนำคม 2563)
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3573 นางชมัยพร กองทุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

1. การพัฒนากลุม่ เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปี 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทา
ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

3705 นางสาวณัฏฐินี ตีรถะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart famer
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดตรัง
2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart famer
จังหวัดตรัง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 15 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

66

3899 นายพิชิตชัย เกิดผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดตาก
ปีงบประมาณ 2562
2. การขยายผลโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่สกู่ าร
ดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดตาก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

67

3947 นายธเนศ วงษ์น้อย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

68

3965 นายสุระวิทย์ ปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพบพระ
จังหวัดตาก

1. โครงการส่งเสริมการผลิตกะหล่าปลีปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ปี 2560
2. การส่งเสริมการปลูกและเพิ่มมูลค่าอะโวคาโด (โดยการเปลีย่ นยอด
พันธุ์ดี และแปรรูป) อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

69

3985 นายพงศ์ภมร ธนกุลพงษ์สิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

70

3993 นางศุภมิตร ชูเกียรติศริ ิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครนายก
ประจาปี 2562
2. แนวทางการขับเคลือ่ นงานการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
จังหวัดนครนายก

-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 23 มีนำคม 2563)
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

71

4101 นางสาวรัชชนก ปิ๋วท่าไม้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.
เครือข่าย) ตาบลยายชา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี 2562
2. การพัฒนาการดาเนินงานด้านอารักขาพืช อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4139 ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดนครพนม ปี 2562
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดนครพนม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4186 นางสาวภวพร สุขเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

1. การใช้สอื่ เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสานักงานเกษตรอาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4232 นายนที สุขเกษม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนาคูณใหญ่ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ปี 2561 - 2562
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต้นแบบ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4300 นางสุพัตรา แสงสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา

1. การดาเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2562
2. การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ข้าว
ตาบลคลองเมือง อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 17 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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4371 นายดารงค์ ศรีเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการตาบลบิง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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4489 นายมหิธร สมบัตสิ วัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิแบบแปลงใหญ่ ตาบลโบสถ์
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4482 นางสาวเกษศริน รอดศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพิมาย
สานักงานเกษตรอาเภอพิมาย

1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตาบลกระเบื้องใหญ่
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. การพัฒนาศักยภาพกลุม่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง
ตาบลกระเบื้องใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4555 นายประสงค์ ศิริการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลบ้านแปรง และตาบลหนองบัวละคร อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
2. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิแบบแปลงใหญ่ ตาบลหนองบัวละคร
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4666 นายภูริชาติ สีแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะพร้าว)
ตาบลสระแก้ว อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การส่งเสริมการปลูกโกโก้เป็นพืชร่วมในสวนมะพร้าวแบบครบวงจร
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 18 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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4679 นางสุพัตรา รัตนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การพัฒนาเกษตรกรสูร่ ะบบมาตรฐาน GAP อาเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)
อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4701 นางนิตยา พูลภิรมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืนอาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4718 นางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กิจกรรม
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการอบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว
(โรงเรียนต่อเนื่อง) ตาบลป่าระกา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562
2. การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มะพร้าว ตาบลป่าระกา
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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4868 นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ และปุ๋ยสัง่ ตัด
ของเกษตรกร สมาชิกกลุม่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน
บ้านวังยาง ตาบลพันลาน อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562
2. แนวทางการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

85

4875 นางปวีณา ปั้นสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลโคกหม้อ
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 19 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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4903 นายเอกชัย ใจดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

1. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4913 นางสาวเมธิญา อิ่นดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
บ้านวังกรด หมู่ที่ 4 ตาบลสาโรงชัย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
2. การพัฒนากลุม่ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว อาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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4971 นายไพรัช เล้าสมบูรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเก้าเลีย้ ว
จังหวัดนครสวรรค์

1. กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยัง่ ยืน ชุมชนตาบลหนองเต่า
อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างทักษะ
และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์

-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 23 มีนำคม 2563)

89

5191 นางสาวตรีนุช เขียวดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดน่าน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5320 นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหาร (ถั่วเหลือง) ปี 2561/62 จังหวัดน่าน
2. การใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผสมผสานกระบวนการกลุม่ ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 20 ที่
91

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

3491 นางสาวปิยาภรณ์ ไตรวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดบึงกาฬ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

92 10233 นายพิชัย ปิ่นเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชมนแปรรูปผลิตผลเกษตร
ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว อาเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2. พัฒนาศักยภาพของกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรอาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

93 10251 นางสาววลุน พงศ์ศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

1. การพัฒนาศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5337 นางสาวชนากานต์ ลาเหลือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2562
2. โครงการพัฒนาโรงเรียนยุวเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2563

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5372 นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การพัฒนากลุม่ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด ตาบลกันทรารมย์
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลกันทรารมย์ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 21 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
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5442 นางสาวจันทนา หมั่นประโคน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลบ้านไทร
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5459 นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
2. การพัฒนาการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
ตาบลดอนอะร่าง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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5468 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอปะคา
จังหวัดบุรีรัมย์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563
อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
2. แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศัตรูข้าวในกลุม่ แปลงใหญ่ข้าว
ตาบลไทยเจริญ อาเภอปะคา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

5532 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืช ปี 2561 อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประจาปี 2562 จังหวัดปทุมธานี
2. การสร้าง Young Smart Farmer ต้นแบบ สูร่ ะบบธุรกิจเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-
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100 5550 นางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 22 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

101 5585 นางสาวจงดี อ้นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ตาบลบึงทองหลาง
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. การพัฒนา ศพก.เครือข่าย ศพก.วิสาหกิจบ้านพอเพียง...เกษตร
ปลอดสารเคมี ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

102 5592 นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ลาไย
ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ปี 2560
2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุม่ เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าว อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

103 5657 นางสาวนริสรา พานพ่วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทรายทอง ตาบลบึงนคร
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. โครงการส่งเสริมการผลิตขนุนตามระบบมาตรฐาน GAP ตาบลบึงนคร
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-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 23 มีนำคม 2563)

104 5661 นายเจริญ จักขุจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

105 6032 นายภูษณะพงษ์ เวียงยา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

1. โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดพะเยา ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในจังหวัดพะเยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 23 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

106 6091 นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2561/62 ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
2. การส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ในการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรตาบลหนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

107 6100 นายสุชาติ ถุงออน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา

1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการชุมชนตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2560 ภายใต้โครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ด้วยการใช้สารเคมีร่วมกับ
สารชีวภัณฑ์ในการปลูกแคนตาลูป ในพื้นที่ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

108 6110 นายณัฐพล กิตติบุญญวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอปง
จังหวัดพะเยา

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตาบลขุนควร
ผาช้างน้อย
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกร
ผูป้ ลูกมะม่วงแปลงใหญ่ บ้านแสงไทร ตาบลขุนควร จังหวัดพะเยา

-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 23 มีนำคม 2563)

109 6041 นายจาตุรันต์ หงษ์หิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร :
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาวิธีการผลิตขยายเชื้อรา Verticillium lecanii ในการ
ใช้ป้องกันกาจัดเพลีย้ แป้ง Mealybugs ในมันสาปะหลังของจังหวัดพะเยา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

110 6183 นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดพังงา ปี 2562
2. การขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ในจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 24 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

111 6197 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิตมิ า ทองอนุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ามัน)
ตาบลบางวัน อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ.2562
2. การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน บ้านบางติบ
ตาบลบางวัน อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

น.ส.สุวรรณา จิตรแสวง

112 6203 นายสุพจน์ โฆษานุภาพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกะปง
จังหวัดพังงา

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด)
ตาบลเหมาะ อาเภอกะปง จังหวัดพังงา พ.ศ.2561
2. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอาเภอกะปง จังหวัดพังงา สูแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

113 6344 นางเขมจิรา หมอกมืด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน (GAP) จังหวัดพิจิตร ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน GAP จังหวัดพิจิตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

114 6331 นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ในระดับสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2562
2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer
จังหวัดพิจิตร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

115 6387 นายบัญชารัตน์ พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร

1. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมผลิตพืชฤดูแล้ง

-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
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 25 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

116 6515 นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562
2. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
สูม่ าตรฐาน GAP ตาบลบ้านพร้าว อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

117 6609 นายไพร สว่างรุ่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี 2562 ตาบลท่าช้าง
และตาบลไร่มะขาม อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

118 6691 นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. การพัฒนาจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม) ตาบลท่าพล
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ 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 23 มีนำคม 2563)

119 6700 นางสาวพัชรินทร์ บุญประกอบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) ปี 2562 ในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยสัง่ ตัดในการลดต้นทุน
การผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ของเกษตรกร ตาบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

120 6716 นางสาวดวงสมร แพงทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มะขาม
ตาบลนาซา) ตาบลนาซา อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 26 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

121 6849 นายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเครือข่าย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

122 6908 นางสาวสิรมนตร์ คชสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชหลังนา ตาบลบ้านเหล่า
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปี 2561/62
2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้าแตงโมกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
บ้านช่องลม หมู่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

123 6940 นางสาวชมพูรัตน์ ชมบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (การคัดเลือก
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจาปี 2561 ประเภทกลุม่ ยุวเกษตร/ที่ปรึกษายุวเกษตร)
2. การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในกลุม่ ยุวเกษตรกร จังหวัดภูเก็ต

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

124 6965 นายรัฐกรณ์ ธรรมปรีชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

1. โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

125 7259 นางสาวรุ้งลาวัลย์ รัญจวรรณะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การสร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โดย DOAE Farmbook Appliction จังหวัดแม่ฮ่องสอน

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 23 มีนำคม 2563)
น.ส.ปรียานันท์ กาญจนารัตน์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 27 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

126 7266 นางพรพรรณ พรหมมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. การส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในเกษตรกรผูป้ ลูกส้ม ตาบลห้วยโป่ง
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560
2. แนวทางการปลูกพืชไผ่ซางหม่นเพื่อลดการเผาในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์บนพื่นที่สูง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

127 7536 นางพัทธนันท์ เกตบุตตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรม
เกษตรกร ชุมชนตาบลลิน้ ฟ้า อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตาบลโคกล่าม อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

128 7677 นางสาวจินตวี จาเริญสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. การดาเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการปีการผลิต 2561/62 เพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลหนองแวงควง
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

129 7686 นางสาววิภารัตน์ วงษ์พัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนแสนชาติ
ตาบลแสนชาติ อาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561
2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูก่ ารพึ่งตนเองของอาเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

130 7759 นางทิพวรรณ เทตะรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

1. การพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตาบลชุมแสง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2. การพัฒนาศักยภาพและขับเคลือ่ นการดาเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกร
จังหวัดระยอง

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 28 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

131 7803 นางสาวศศิธร ประมวล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเกษตรกรผูท้ ุเรียน
ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี 2561-2562
2. การพัฒนาสมาชิกกลุม่ แปลงใหญ่ทุเรียน ตาบลวังหว้า ให้เป็น Smart
Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

132 7967 นางสาวพรชนก คงสมโอษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี

1. การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ปี 2561
2. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

133 7911 นายสุรินทร์ เทพกาวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตาบลรางบัว
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2. การส่งเสริมการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อาเภอจอมบึง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

134 7981 นายกัมปนาท สุทธิรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดลพบุรี ปี 2562
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐาน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

135 8006 นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอเมืองลพบุรี ตาบลโพธิ์ตรุ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศูนย์พืชชุมชนตาบลโพธิ์ตรุ
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 29 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

136 8096 นางสาวอรพรรณ เกิดมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอลาสนธิ
จังหวัดลพบุรี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
ตาบลกุดตาเพชร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว
ให้ได้มาตราฐาน GAP ตาบลกุดตาเพชร อาเภภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

137 8152 นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง

1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ปี 2562
2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสับปะรดสูก่ ารผลิตตามมาตรฐาน GAP
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

138 8164 นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน ปีงบประมาณ 2561
2. การยกระดับการผลิตสับปะรด ตาบลบ้านสา อาเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลาปาง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

139 8193 นางสาวมลธิชา ทาอาสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแม่พริก
จังหวัดลาปาง

1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว
เพื่อความมั่นคงด้านอาหารอาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง
2. แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ด้านอารักขาพืชที่เหมาะสมในอาเภอแม่พริก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

140 8222 นางจุฬาวรรณ สิงห์ไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง

1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ปี 2560 ตาบลป่าคาย อาเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกผัก ตาบลแม่กัวะ
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 30 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

141 8223 นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสบปราบ
จังหวัดลาปาง

1. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หมูสวรรค์) ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุม่
เกษตรกร ปี 2561 ตาบลสมัย อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
2. การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายของสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

142 8266 นางสาวนาถยา คิดคาส่วน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
ปี 2562
2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

143 8302 นายธีรวัฒน์ กันยานี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกัน
กาจัดศัตรูข้าว ตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

-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 23 มีนำคม 2563)

144 8303 นางธัญพร นันตะสุคนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน

1. การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศกึ ษา แปลงใหญ่ลาไย
ตาบลริมปิง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ปี 2562
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลาไยปลอดภัย GAP

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

145 8312 นายเนตรดุลย์ บุญทวีศกั ดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอลี้
จังหวัดลาพูน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ปีงบประมาณ 2561
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสวนสามแสน
ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 31 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

146 8325 นายทศพล ไม้แสนช่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ลาไย
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน พ.ศ. 2562
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทางานอาสาสมัครเกษตรกร
หมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดลาพูน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

147 8353 นางสาวสุพรรณี ขอดเฝือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชนกลุม่ แปรรูป
ผ้าฝ้ายทอมือ - ผ้าฝ้ายนาโนบ้านหนองเงือก ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

148 8418 นายกรวิทย์ แก้วยาศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดเลย

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
ตามมาตรฐาน (ถั่วหลือง) จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๐
๒. การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันกาจัดโรคไหม้ข้าว
ในพื้นที่จังหวัดเลย

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

149 8435 นายทรงสิทธิ์ ศรีอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน GAP
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปี 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
GAP อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

150 8505 นางสาวกรณิดา บุญพรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย

๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๒
๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพสมาชิกแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

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 23 มีนำคม 2563)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

น.ส.พนิดา เมฆทัพ

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

- 32 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

151 8519 นางสาวภัทรกานต์ นวลมะณีย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

1. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
2. แนวทางการพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

152 8592 นางสุมาลี สังขจรัสรวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. โครงการรวมพลังสร้างมูลค่า จากไร่นาสูส่ งิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมส่งเสริมการเกษตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตาบลโคกเพชร
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

153 8593 นางสาวปาริชาติ ธานี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรณีศกึ ษา
โครงการเลีย้ งโคขุน ชุมชนสาโรงตาเจ็น 2 ตาบลสาโรงตาเจ็น อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตาบลสาโรงตาเจ็น
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

154 8520 นายเอกวิทย์ ศรีรมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

1. การดาเนินงานกิจกรรมพัฒาเกษตรกรผูน้ า โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
2. การพัฒนาเกษตรกรผูน้ าเพื่อขับเคลือ่ นการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

155 8678 นายอภิชาติ จิรังดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ปี 2560/61 ตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
ตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 33 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

156 8695 นางสาวมะลิสา ระงับภัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ

1. การดาเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเสริมสร้าง
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตาบลห้วยเหนือ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

157 8724 นายทวีศลิ ป์ ศรีสุรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ

1. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ้านบก ตาบลหนองค้า อาเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรทานาลุม่ น้าห้วยทา
ตาบลตาแย อาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

158 8790 นางสาวสุจิตรา วะลับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการ
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการบริหารการจัดการศัตรูข้าวในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ปี 2562
2. การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ และปุ๋ยสัง่ ตัด เพื่อลดต้นทุน
การผลิตข้าวในพื้นที่อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร โดยผ่านกลไก
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

159 8854 นางวราภรณ์ ตูไ้ ม้ป่า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ตาบลเชิงชุม
อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2. การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกาจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ในข้าวภายใต้ศนู ย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

160 8889 นายนครศักดิ์ พรหมสาขา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ตาบลนาตาล
อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 34 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

161 8982 นางอัญชาภัทร์ โพชนุกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา

1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนท่าหรั่ง
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการอาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปี 2561
2. การส่งเสริมการป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยวิธีการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

162 9239 นางสาวศรัณยู จึงดารงกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

1. พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จังหวัดสมุทรสงคราม

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

163 9266 นางกุลธิดา คารมณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ชันโรง ปี 2561
ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. การส่งเสริมแปลงใหญ่ชันโรงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลีย้ ง
และแยกขยายชันโรง ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

-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 23 มีนำคม 2563)

164 9302 นางสาวสุภาพร อินดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการผลิตสือ่
เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

165 9382 นายณรงค์ศกั ดิ์ ศรีสุวอ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จิ้งหรีด
ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ตาบลศาลาลาดวน และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 35 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

166 9468 นายธราวุฒิ คาหล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

167 9554 นางสาวอนิตรา นาวีระ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1. การดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศูนย์พืชชุมชน (ศจช.)
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดสิงห์บุรี

168 9574 นางสาวญาณิกา จาเริญขจรสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2561
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
จังหวัดสุโขทัย

169 9687 นายชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2561
2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูกข้าวปลอดสาร
หมู่ 6 ตาบลคลองมะพลับ อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

170 9735 นายธนชาติ บุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
2. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

-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 23 มีนำคม 2563)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 36 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

171 9738 นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. โครงการผลิตภัณฑ์ปลาร้า บ้านคลองโมง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนองครักษ์ ตาบลองครักษ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักตบชวาบ้านองครักษ์
ตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

172 9798 นายไพโรจน์ บุญส่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

173 9846 นางสาวธมนวรรณ พลการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
2. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลวัดประดู่
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-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 23 มีนำคม 2563)

174 9847 นางประภาศรี เสมียนเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบางใบไม้
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

175 9941 นายเดชา เกิดแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ามัน)
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 37 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

176 9970 นางสาวยุพเรศ เชาว์วิทยา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ลองกองตาบลเขาวง อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงใหญ่ลองกอง ตาบลเขาวง
อาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

177 9872 นายนิรันรัตน์ เจริญรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ามัน)
ตาบลสองแพรก อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562
2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.เครือข่าย) ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

178 10022 นายเอกรัฐ ศรีบุญตระกูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2562 ตาบลนอกเมืองและตาบลตัง้ ใจ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์ในพื้นที่ทาการเกษตร
ของกลุม่ เกษตรกรตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

179 10043 นางสาวรัชนีกร ทิพารัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการอาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. การส่งเสริมการวิเคราะห์ดนิ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

180 10094 นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ปี 2561 ตาบลหนองระฆัง อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
2. การสร้างการรับรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคไหม้ข้าว โดยอาศัย
กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

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 23 มีนำคม 2563)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 38 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

181 10124 นายไกรสร ดารงศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

1. การใช้เทคโนโลยีดา้ นการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตภายใต้
การดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ปี 2561 ตาบลคาละแมะ
อาเภอศีขจรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลือ่ นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

182 10351 นางสาวเกษณี ไกยเกษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู
2. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

183 10462 นายเจนวิทย์ สมอคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ อารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่พืชผัก)
ตาบลโพนางดาตก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561
2. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านการใช้ปุ๋ย โดยใช้
กระบวนการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

-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 23 มีนำคม 2563)

184 10506 นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการอาเภอวิเศษชัยชาญ ปี 2561
2. การส่งเสริมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook
Application และการใช้ประโยชน์ ของเกษตรกรในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

185 11307 นางนันทิภา คาขจร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

1. โครงการส่งเสริมการปรับเปลีย่ นการผลิตสินค้าเกษตรไปสูส่ ินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงในจังหวัดอุดรธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

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

- 39 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

186 10662 นางพัชรนันท์ ขันอาษา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการตาบลโพธิ์ศรีสาราญ อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GlSagro) มาใช้
ในการตรวจสอบข้อมมูลทะเบียนเกษตรกรในอาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

187 10730 นางสาวชัญญา พริกศิริคาใส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

1. ส่งเสริมการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ระบบน้านิ่งในพื้นที่แปลงเรียนรู้
ของกลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ส่งเสริมยุวเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว
พระราชดาริ จังหวัดอุตรดิตถ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

188 10732 นางสาวสุพรรณี กันขัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

189 10777 นายไพรศาล อุดอิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตาบลทุ่งยัง้
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561/62
2. การป้องกันกาจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่ตาบลนานกกก
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

190 10808 นางสาววารีญา น้อยเทพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 40 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

191 10845 นางสาวอุษา คงชุ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

192 10846 นางสาวนิภาพร บุตรสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากินเกษตรกร
อาเภอห้วยคต อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ถั่วเหลืองฝักสด
1. การดาเนินงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลือ่ นที่ ปีงบประมาณ 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2563 - 2566

193 11069 นางสาวบุญยัง ทาราทอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอน้ายืน
จังหวัดอุบลราชธานี

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อาเภอน้ายืน
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562
2. การส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบุเปือย
อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

194 11108 นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี

1. การดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลสาโรง อาเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี
2. แนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย
ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

195 11141 นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอนาเยีย
ปี 2561
2. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจา
ตาบลนาเรือง (ศบกต.) ตาบลนาเรือง อาเภอนาเรือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit system (T&V)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

-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 23 มีนำคม 2563)
ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็นไปยังสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพื่อดาเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

- 41 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

พื้นที่ชำยแดนใต้
1

5129 นางสาวจันทร์จิรา ยุง่ ยัง้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุด
ตาบลคลองทรายขาว อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี 2560
2. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้ นการเกษตรกลุม่ ยุวเกษตรกร
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

2

5138 นางสาววรรณา จันทร์แก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส

1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
2. การส่งเสริมการผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่
ตาบลโละจูด อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

3

5162 นางสาวรอซีดะ๊ ห์ ดีเย๊าะมาวอ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกยภาพกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
บ้านไอร์ซือเร๊ะสามัคคี ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ปี 2562
2. การพัฒนาคุณภาพลองกองอาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

4

5874 นายสุวัฒน์ ปุยพรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี

1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยการเลีย้ งไก่ไข่
บ้านรังมดแดง ตาบลดอนทราย อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ปี 2561
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ามันตาบลดอนทราย
อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

5

5881 นายอุสมัน อาบู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี

1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยังยืน โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอิทรีย์คณ
ุ ภาพสูง
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2560
2. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ตาบลปากู
อาเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 42 ที่

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

ผู้ร่วมดำเนินกำร

6

7357 นางสาวกัลยา ราชบุตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอกาบัง
จังหวัดยะลา

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา ปี 2562
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนทุเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

7

8970 นายปิยบุตร สีตะพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

1. การพัฒนาศักยภาพกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรกลุม่ ทะเลกรอบของฝาก
หมู่ที่ 4 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานด้านอารักขาพืช
ประจาสานักงานเกษตรอาเภอจะนะ

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

8

9000 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลมิ่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ เกษตรกรปลูกผักปลอดภัย
ต.คลองกวาง อ.นาทวี
2. ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ ตาบลคลองกวาง อ.นาทวี
จังหวัดสงขลา

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

9

9150 นางสาวณิชเนตร สระมุณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอละงู
จังหวัดสตูล

1. การจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของจังหวัดพังงา ปี 2561
2. การขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อาเภอละงู
ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (T and V System)

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

10

9159 นางสาวจริยาภรณ์ วังสะปราบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปี 2562
2. การขับเคลือ่ นงานด้านอารักขาพืชระดับอาเภอให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

- 43 ที่
11

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ-สกุล/สังกัด

9176 นางสาวอุไรพร นกเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สานักงานเกษตรอาเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
แปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดเพิ่มเติมผ่านทางสือ่ ออนไลน์
ในแปลงใหญ่จาปาดะอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ผู้ร่วมดำเนินกำร
-ไม่มีผรู้ ่วมดาเนินการ-

สัดส่วน
ร้อยละ

หมำยเหตุ

