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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุ

1 33 นางสาวศุมาลิน  ขวัญแก้ว 1. ผลการด าเนินงานเลขานุการผู้บริหาร ปี 2560 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานกล่ันกรองหนังสือราชการ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการ เพ่ือสนับสนุนและช่วยอ านวยการผู้บริหาร กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเลขานุการกรม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
2 156 นางสาวเพ็ญนภา  โรจนสังวร 1. ส านวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นิติกรปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 - 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มวินัยและนิติการ 2. การจัดท าแนวทางการบังคับตามค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนด และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กองการเจ้าหน้าท่ี ให้ช าระเงิน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
(กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
3 88 นางสาวรุ่งนภา  ทรัพย์มาก 1. การตรวจสอบสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตข้าราชการในการเดินทาง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ไปราชการภายในราชอาณาจักร วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มตรวจสอบ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าสัญญาการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
กองคลัง ในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
4 179 นายมารุต  โพธ์ิระเบียบ 1. การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี น.ส.สลิษา  หนูจินดา 10 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 - 2562 น.ส.กมลพันธ์  พ่วงอยู่ 10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มแผนงาน 2. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กองแผนงาน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ในต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม 
พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 195 รำย พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 11 รำย (รอบส ำรวจผู้มีคุณสมบัติต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2562 จ ำนวน 206 รำย)

(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี  24  มกรำคม 2563)

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

5 183 นางสาวบุษยา  มากงลาด 1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation น.ส.ละคร  มูลแวง 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ Team ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มแผนงาน 2. การขับเคล่ือนแนวทางการด าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
6 228 นายเอกชัย  ก่ันขาว 1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ปี 2562 ว่าท่ีร.ต.ฑิฆัมพร  ฤทธายุวงศ์ 20 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลส าเร็จของฟาร์มตัวอย่าง การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มโครงการพระราชด าริ ตามพระราชด าริสู่เกษตรกร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
(กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนท่ีและวิศวกรรมเกษตร) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
7 963 นางสาวขวัญใจ  เส็งเอ่ียม 1. โครงการประกวดเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
(กองพัฒนาเกษตรกร) ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
8 987 นางสาวโชติมาฎา  สมใจ 1. รายงานความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน2. การจัดท าส่ือมัลติมีเดียวิธีการบันทึกข้อมูลด้านทะเบียนของระบบ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนส าหรับเจ้าหน้าท่ีส่วนภูมิภาค ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
(กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)



- 3 -

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

9 993 นางสาวพีรชา  มณีชาติ 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน น.ส.เสาวณิต  เทพมงคล 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมย่ังยืน 2. แนวทางการเพ่ืมศักยภาพงานส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กองการเจ้าหน้าท่ี
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรรมย่ังยืน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
10 921 นางสาวรัตนาภรณ์  นพพูน 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมย่ังยืน 2. การพัฒนางานส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
11 11256 นายพิศาล  สองมณี 1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์ 20 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิต แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ทางด้านการเกษตร สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ วันประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

12 889 นางสาวจารินี  กองสุวรรณ 1. การด าเนินการเร่ืองการลาศึกษาในประเทศและต่างประเทศ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษาต่อเน่ือง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลทุนการศึกษา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลาศึกษาเพ่ิมเต่ิมของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
13 1059 นางอัชดา  มนต์เทวัญ 1. การพัฒนาจุดเรียนรู้การจัดการศัตรูมะม่วง น.ส.เสาวรส  ธรรมเพียร 20 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว ศัตรูไม้ผลหลังการเก็บเก่ียว
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

14 1194 นายเกวลิช  นาคสิทธ์ิ 1. โครงการย่อยพัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านเกษตรอินทรีย์ นางวรรณนิภา  ฉ่ าฉวี 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรม พัฒนาเจ้าหน้าท่ีในการเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 2. การสร้างระบบสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
(ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
15 1065 นายณัฐพล  ชัยยวรรณาการ 1. เอกสารค าแนะน า เร่ือง การขยายพันธ์ุพืช -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงานห้องปฎิบัติการเพาะเล้ียง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมพันธ์ุพืชเพาะเล้ียง เน้ือเย่ือพืช 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
(กลุ่มควบคุมคุณภาพและโรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
กองขยายพันธ์ุพืช) แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
16 1148 นายเกียรติก าจร  อินตานิ 1. รายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนา นางกัลญา  ทรรศนสฤษด์ิ 20 (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 - 2562
กลุ่มส่งเสริมไม้ผล 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2569 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
17 1271 จ.ส.ต.ศรุตปุณธนัชญ์  ปูไลอารีย์ 1. การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของเกษตรกร น.ส.กมลพรรณ  พิมพา 20 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร จังหวัดราชบุรี ปี 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านข้อมูลพ้ืนท่ี (data talent) ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดราชบุรี ระดับอ าเภอของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดราชบุรี
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

18 1300 นางสาวธิรดา  วงษ์กุดเลาะ 1. งานชุมนุมเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจ าปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรระดับดีเย่ียม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดราชบุรี 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
19 1419 นางสาวภคมนพรรณ  ชุมผาง 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดขอนแก่น แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
20 1412 นายทวิช  อ้ึงโชตินิรันดร์ 1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ปี 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดขอนแก่น ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
21 1314 นางจารุณี  อินทุภูติ 1. แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช (แปลงเฝ้าระวังการระบาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูข้าวและมันส าปะหลัง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานคลินิกพืช (Plant Clinic) ของ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

22 2369 นายวิชาญ  ก าเนิดเกิด 1. โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ นายสุมนตรี  ศรีใหม่ 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พ.ศ. 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 2. แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเห็ดของเกษตรกรท่ีเข้ารับบริการ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดขอนแก่น 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
23 1529 นางสาวฮูดา  แก้วศรีสม 1. การถ่ายทอดความรู้ด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต นายกวี  ล่ิมอุสันโน 20 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทางการเกตรภายใต้โครงการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยในภาคใต้ ให้มี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
จังหวัดสงขลา การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนและพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามันสู่มาตรฐาน แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
(ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

24 1655 นางสาวสุภานันท์  ประดิษฐ์ 1. การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตรการปลูกปทุมมา นายณัฐกุล  บุญวงศ์ 20
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการค้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี 2562 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การส่งเสริมการปลูกไม้ดอกประเภทไม้หัว (ปทุมมา ว่านส่ีทิศ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดเชียงราย และแกลดิโอลัส) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงราย ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
25 1701 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเกศนาฏ  กล่ินทอง 1. การด าเนินงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหัวทุ่ง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ และแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ือควบคุมศัตรูพืชในแปลงหน่อไม้ฝร่ังเกษตรกร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดเชียงใหม่
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

26 3169 นางสาวเจนจิรา  แก้วมาลัย 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง (การส่งเสริมการผลิตไม้ผล นายณรงค์ชัย  รักย่ิงงาม 30 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไม้ยืนต้น) น.ส.สุดารัตน์  วังง้ิว 10 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าพูน (เกษตรท่ีสูง) สวนสามแสน อ.ล้ี จ.ล าพูน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
27 1765 นายนพพล  ราบบ าเพิง 1. การถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภออ่าวลึก 2. การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ต าบลเขาใหญ่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดกระบ่ี อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
28 1772 นายอนุชาติ  เดชสถิตย์ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2562 (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาพนม 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบางนุ้ย ต าบลสินปุน 
จังหวัดกระบ่ี อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

10 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
29 1827 นางสาวมัทนา  อยู่วัง 1. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี นางอรวรรณ  ชงเขียวชุมพล ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ข้าว ต าบลท่ามะขาม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่ Smart Group ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
30 1838 นางสาวกัลยรัตน์  สอาดนัก 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ส่งเสริมการพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน) อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๒
ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรโยค ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

31 1958 นางสาวอรัญญี  แสนอุดม 1. การจัดท าแผนงานโครงการด้านส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ราชการประจ าปีของ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
32 2018 นางสาวเพ็ญนภา  โยธาศรี 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด 2. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยสมุดทะเบียน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
33 2079 นางสาวธมน  พลเย่ียม 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 ต าบลค าเหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยเม็ก 2. แนวทางการพัฒนาข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดกาฬสินธ์ุ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

34 2120 นายศุภฤกษ์  วิภาคะ 1. การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดิน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท ากินของเกษตรกร ปี 2562 อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนจาน 2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตามนโยบายรัฐบาล (คทช) อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
35 2148 นายสุพจน์  จินต์สุภาวงศ์ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเช่ือมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) สู่ผู้บริโภค 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ในตลาดเกษตรกรจังหวัดก าแพงเพชร 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

36 2154 นายวัชรพงษ์  วงค์ค าปวน 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตจังหวัดก าแพงเพชร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
37 2181 นายอภิวัฒน์  เงินกล่ัน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองขลุง 2. แนวทางการพัฒนาการผลิตอ้อยโรงงาน ต าบลวังยาง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
38 2140 นายศุทธีรักษ์  ใจมา 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร อย่างย่ังยืน (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

39 2197 นายณัฐพงษ์  กล่ าวิเศษ ๑. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลวังตะแบก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2561 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย 2. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีผสมผสาน  ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลวังตะแบก  อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
40 2305 นางสุภัคชญา  สัตนาโค 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดขอนแก่น ปี 2562 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

41 2337 นายจักรพงศ์  มานะดี 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อมแปลงใหญ่) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูผาม่าน 2. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น นาแปลงใหญ่ ปี 2563 ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
42 2352 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา  วรัตถ์ปวีร์กุล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองโน ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกระนวน 2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง ต าบลบ้านฝาง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
43 2426 นางสาวรวีวรรณ  โคนาบาล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภออุบลรัตน์ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์ ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดขอนแก่น อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

44 2440 นายนพพร  นาพันธ์ุเริบ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสวนกวาง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโคเดอร์มา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดขอนแก่น ในแปลงข้าวภายใต้การด าเนินงาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

45 2444 นางสาววรารัตน์  สุดชา 1. รายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช จังหวัดการฬสินธ์ุ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงมันส าปะหลังภายใต้
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาสวนกวาง การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

46 2449 นายเจริญ  ส าเร็จรัมย์ 1. การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นปี พ .ศ.2559 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระยืน 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
47 2591 นางสาวสุวรรณี  พันธ์ุสรณ์ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมสิงห์ 2. การพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห์ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
48 2553 นางวรรษมาส  แสงประทุม 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มังคุด) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลวังโตนด อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนางานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System: วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี T & V System) เพ่ือขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

49 2669 นางสาววรรณพร  อยู่ม่ันคง 1. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดฉะเชิงเทรา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรเพ่ือด าเนินงานส่งเสริม ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การเกษตรในระดับพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
50 2718 นางธัญญลักษณ์  เตาะกะโทก 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

51 2800 นายธนากร  ก้องเกียรติธารา 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรี 2. การด าเนินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลส านักบก กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
52 2862 นางสาวศุทธวดี  เจริญทรัพย์ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ทุเรียน) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ่อทอง ปี พ.ศ. 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อทอง 2. การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ต าบลพลวงทอง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดชลบุรี อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
53 3056 นางสาวสุพรรษา  โตชัยภูมิ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลโคกม่ังงอย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอคอนสวรรค์ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกม่ังงอย วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

54 3109 นายณฐกร  ต่อสกุล 1. การด าเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2561/62 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่แหล่งเรียนรู้ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
55 3110 นายสุขสรร  น้อยยะ 1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก)ปี 2562  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ สู่มาตรฐาน(พืชผัก) ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

56 3163 นางสาวอัมพวรรณ  มณีโชติ 1. โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 จังหวัดชุมพร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
57 3192 นางสาววรุณย์พันธ์  บัวสงค์ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดชุมพร 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอหลังสวน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

จังหวัดชุมพร ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

58 3364 นางสาวธนวฏีฐ์  แก้วมณีนพโชติ 1. การจัดงานวันรณรงค์การป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปี 2562 (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาเกษตรกรด้านการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 

จังหวัดเชียงราย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

59 3283 นายวุฒินันท์  จินตกานนท์ 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลดอยลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดเชียงราย ต าบลดอยลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
60 3415 นายธราดล  ปัญญาวิชา 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา
ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพ่ือข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
จังหวัดเชียงราย ทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ DOAE Farmbook Application 

อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย



- 14 -

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

61 3444 นายสุรัจ  เลิศวิชัยกุล 1. โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาว 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย และการจัดการศัตรูพืช ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
62 3488 นางดารุณี  ศรีภูธร 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ในพ้ืนท่ีต าบลป่าแดด และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
63 3545 นายดุสิต  บุญเลิศ 1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) อ าเภอแม่แจ่ม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
64 3573 นางชมัยพร  กองทุม 1. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรายย่อยต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดท า ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
65 3705 นางสาวณัฏฐินี  ตีรถะ 1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart famer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดตรัง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น  young smart famer ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

66 3899 นายพิชิตชัย  เกิดผล 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดตาก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การขยายผลโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีสู่การ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดตาก 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
67 3947 นายธเนศ  วงษ์น้อย 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 อ าเภอแม่ระมาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตาก การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ระมาด 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ตามกระบวนการโรงเรียน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดตาก เกษตรกร อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
68 3965 นายสุระวิทย์  ปัญญา 1. โครงการส่งเสริมการผลิตกะหล่ าปลีปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปี 2560 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ 2. การส่งเสริมการปลูกและเพ่ิมมูลค่าอะโวคาโด (โดยการเปล่ียนยอด วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดตาก พันธ์ุดี และแปรรูป) อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

69 3985 นายพงศ์ภมร  ธนกุลพงษ์สิริ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
70 3993 นางศุภมิตร  ชูเกียรติศิริ 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดนครนายก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มอารักขาพืช 2. แนวทางการขับเคล่ือนงานการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
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71 4101 นางสาวรัชชนก  ป๋ิวท่าไม้ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เครือข่าย) ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน 2. การพัฒนาการด าเนินงานด้านอารักขาพืช อ าเภอสามพราน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
72 4139 ว่าท่ีร้อยตรีภัครชานนท์  สายแก้ว 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครพนม ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
73 4186 นางสาวภวพร  สุขเกษม 1. การใช้ส่ือเพ่ืองานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสงคราม 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสงคราม วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

74 4232 นายนที  สุขเกษม 1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครพนม ปี 2561 - 2562 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาหว้า 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ต้นแบบ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดนครพนม อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
75 4300 นางสุพัตรา  แสงสุวรรณ 1. การด าเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอจักราช ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2562
จังหวัดนครราชสีมา 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ข้าว 

ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

76 4371 นายด ารงค์  ศรีเมือง 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบิง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสูง 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
77 4489 นายมหิธร  สมบัติสวัสด์ิ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิมาย 2. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิแบบแปลงใหญ่  ต าบลโบสถ์ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
78 4482 นางสาวเกษศริน  รอดศรี 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนต าบลกระเบ้ืองใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิมาย 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิมาย ต าบลกระเบ้ืองใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

79 4555 นายประสงค์  ศิริการ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ้านแปรง และต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิแบบแปลงใหญ่ ต าบลหนองบัวละคร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

80 4666 นายภูริชาติ  สีแก้ว 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะพร้าว) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าศาลา 2. การส่งเสริมการปลูกโกโก้เป็นพืชร่วมในสวนมะพร้าวแบบครบวงจร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

81 4679 นางสุพัตรา  รัตนะ 1. การพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP อ าเภอพิปูน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิปูน 2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
82 4701 นางนิตยา  พูลภิรมย์ 1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืนอ าเภอพระพรหม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระพรหม 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอพระพรหม และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
83 4718 นางสาวปริชมน  หาญเผชิญโชค 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กิจกรรม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพนัง (โรงเรียนต่อเน่ือง) ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลป่าระก า (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

84 4868 นายกิตติพงษ์  ทิพย์ปัญญา 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร สมาชิกกลุ่มระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแสง บ้านวังยาง ต าบลพันลาน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานระบบ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

85 4875 นางปวีณา  ป้ันสุข 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแสง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกหม้อ 
จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

86 4903 นายเอกชัย  ใจดี 1. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัว กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครสวรรค์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
87 4913 นางสาวเมธิญา  อ่ินด า 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านวังกรด หมู่ท่ี 4 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอไพศาลี 2. การพัฒนากลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัว อ าเภอไพศาลี และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
88 4971 นายไพรัช  เล้าสมบูรณ์ 1. กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน ชุมชนต าบลหนองเต่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างทักษะ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเก้าเล้ียว และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

89 5191 นางสาวตรีนุช  เขียวดี 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดน่าน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
90 5320 นางสาวภก  วุฒิสวัสด์ิ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความม่ันคง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้านอาหาร (ถ่ัวเหลือง) ปี 2561/62 จังหวัดน่าน
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเพียง 2. การใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผสมผสานกระบวนการกลุ่มในงาน
จังหวัดน่าน ส่งเสริมการเกษตร
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91 3491 นางสาวปิยาภรณ์  ไตรวงษ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดบึงกาฬ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดบึงกาฬ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
92 10233 นายพิชัย  ป่ินเมือง 1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชมนแปรรูปผลิตผลเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับการท่องเท่ียว อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ 2. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอเมืองบึงกาฬ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
93 10251 นางสาววลุน  พงศ์ศรี 1. การพัฒนาศูนย์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเซกา 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ าเภอเซกา วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

94 5337 นางสาวชนากานต์  ล าเหลือ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. โครงการพัฒนาโรงเรียนยุวเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
95 5372 นางสาวพิจิตรา  โกติรัมย์ 1. การพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด ต าบลกันทรารมย์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอกระสัง ในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลกันทรารมย์ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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96 5442 นางสาวจันทนา  หม่ันประโคน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านไทร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอประโคนชัย 2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอประโคนชัย กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
97 5459 นายอาทิตย์  อุทาโพธ์ิ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย์ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองก่ี 2. การพัฒนาการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลดอนอะร่าง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
98 5468 นางสุภาภรณ์  แก้วผักแว่น 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะค า 2. แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการศัตรูข้าวในกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

99 5532 นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสุข 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืช ปี 2561 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
100 5550 นางสาวภิญญามาศ  เจ็ดรัมย์ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 จังหวัดปทุมธานี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การสร้าง Young Smart Farmer ต้นแบบ สู่ระบบธุรกิจเกษตร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ในจังหวัดปทุมธานี
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101 5585 นางสาวจงดี  อ้นจันทร์ 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนช่วยเหลือ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ต าบลบึงทองหลาง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดปทุมธานี 2. การพัฒนา ศพก.เครือข่าย ศพก.วิสาหกิจบ้านพอเพียง...เกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ปลอดสารเคมี ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

102 5592 นางสาวบุหงา  จินดาวานิชสกุล 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ล าไย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ปี 2560 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว 2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดปทุมธานี ผู้ปลูกข้าว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
103 5657 นางสาวนริสรา  พานพ่วง 1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทรายทอง ต าบลบึงนคร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 2. โครงการส่งเสริมการผลิตขนุนตามระบบมาตรฐาน GAP ต าบลบึงนคร (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
104 5661 นายเจริญ  จักขุจันทร์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
105 6032 นายภูษณะพงษ์  เวียงยา 1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พระราชด าริ จังหวัดพะเยา ปี 2562
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2. แนวทางการส่งเสริมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ในจังหวัดพะเยา
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106 6091 นายอภิสิทธ์ิ  ห่านตระกูล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561/62 ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ 2. การส่งเสริมการใช้แอพพลิเคช่ัน DOAE Farmbook ในการปรับปรุง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพะเยา ทะเบียนเกษตรกรต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
107 6100 นายสุชาติ  ถุงออน 1. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2560 ภายใต้โครงการ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ใจ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดพะเยา 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย ด้วยการใช้สารเคมีร่วมกับ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

สารชีวภัณฑ์ในการปลูกแคนตาลูป ในพ้ืนท่ีต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

108 6110 นายณัฐพล  กิตติบุญญวัฒน์ 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ต าบลขุนควร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผาช้างน้อย วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอปง 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดพะเยา ผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ บ้านแสงไทร ต าบลขุนควร จังหวัดพะเยา

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
109 6041 นายจาตุรันต์  หงษ์หิน 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มอารักขาพืช ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2. การพัฒนาวิธีการผลิตขยายเช้ือรา Verticillium lecanii ในการ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ใช้ป้องกันก าจัดเพล้ียแป้ง Mealybugs ในมันส าปะหลังของจังหวัดพะเยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

110 6183 นางสาวอุไรวรรณ  สุกด้วง 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพังงา ปี 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพ
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111 6197 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐิติมา  ทองอนุ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ ามัน) น.ส.สุวรรณา  จิตรแสวง 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ .ศ.2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุรี 2. การสร้างเครือข่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน บ้านบางติบ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพังงา ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
112 6203 นายสุพจน์  โฆษานุภาพ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา พ .ศ.2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 2. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดพังงา สินค้าเกษตรอ าเภอกะปง จังหวัดพังงา สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
113 6344 นางเขมจิรา  หมอกมืด 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และได้มาตรฐาน (GAP) จังหวัดพิจิตร ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และได้มาตรฐาน GAP จังหวัดพิจิตร (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

114 6331 นางสาวศุภพิชญ์  บุญท่ัง 1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในระดับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น  young smart farmer ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

จังหวัดพิจิตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

115 6387 นายบัญชารัตน์  พรมมี 1. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมผลิตพืชฤดูแล้ง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร
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ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

116 6515 นางสาวเปรมจิต  โทนะบุตร 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครไทย 2. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิษณุโลก สู่มาตรฐาน GAP ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
117 6609 นายไพร  สว่างรุ่ง 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562 ต าบลท่าช้าง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และต าบลไร่มะขาม อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านลาด 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดเพชรบุรี สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
118 6691 นายสุรศักด์ิ  ก้ัววงษ์ 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2. การพัฒนาจัดต้ังศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดเพชรบูรณ์ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม) ต าบลท่าพล (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

119 6700 นางสาวพัชรินทร์  บุญประกอบ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Farmer) ปี 2562 ในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอชนแดน 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยส่ังตัดในการลดต้นทุน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดเพชรบูรณ์ การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร ต าบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
120 6716 นางสาวดวงสมร  แพงทอง 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มะขาม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลนาซ า) ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มเก่า 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

121 6849 นายจิดาพัฒน์  พิมพิรัตน์ 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแพร่ สินค้าเกษตรเครือข่าย กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดแพร่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
122 6908 นางสาวสิรมนตร์  คชสาร 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ต าบลบ้านเหล่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปี 2561/62 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเม่น 2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ าแตงโมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดแพร่ บ้านช่องลม หมู่ 8 ต าบลหัวฝาย อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
123 6940 นางสาวชมพูรัตน์  ชมบุญ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (การคัดเลือก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประจ าปี 2561 ประเภทกลุ่มยุวเกษตร/ท่ีปรึกษายุวเกษตร) วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 2. การส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดภูเก็ต (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

124 6965 นายรัฐกรณ์  ธรรมปรีชา 1. โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต น.ส.ปรียานันท์  กาญจนารัตน์ 10 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะทู้ และการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดภูเก็ต ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
125 7259 นางสาวรุ้งลาวัลย์  รัญจวรรณะ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การสร้างการรับรู้การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย DOAE Farmbook Appliction จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

126 7266 นางพรพรรณ  พรหมมา 1. การส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในเกษตรกรผู้ปลูกส้ม ต าบลห้วยโป่ง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช 2. แนวทางการปลูกพืชไผ่ซางหม่นเพ่ือลดการเผาในพ้ืนท่ีปลูก กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์บนพ่ืนท่ีสูง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
127 7536 นางพัทธนันท์  เกตบุตตา 1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ชุมชนต าบลล้ินฟ้า อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดร้อยเอ็ด การผลิตสินค้าเกษตร ต าบลโคกล่าม อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
128 7677 นางสาวจินตวี  จ าเริญสาร 1. การด าเนินงานโครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีการผลิต 2561/62 เพ่ือเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสมเด็จ และปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรรายย่อย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดร้อยเอ็ด 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองแวงควง (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

129 7686 นางสาววิภารัตน์  วงษ์พัง 1. การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนแสนชาติ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลแสนชาติ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การพ่ึงตนเองของอ าเภอจังหาร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
130 7759 นางทิพวรรณ  เทตะรัตน์ 1. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต าบลชุมแสง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพและขับเคล่ือนการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

131 7803 นางสาวศศิธร  ประมวล 1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเกษตรกรผู้ทุเรียน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี 2561-2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง 2. การพัฒนาสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลวังหว้า ให้เป็น Smart กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดระยอง Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
132 7967 นางสาวพรชนก  คงสมโอษฐ์ 1. การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสวนผ้ึง 2. การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดราชบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
133 7911 นายสุรินทร์  เทพกาวงศ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลรางบัว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง 2. การส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนท่ีอ าเภอจอมบึง วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดราชบุรี (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

134 7981 นายกัมปนาท  สุทธิรัตน์ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดลพบุรี ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีมาตรฐาน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
135 8006 นางสาวสุมาลี  ควรหัตถ์ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองลพบุรี ต าบลโพธ์ิตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2562 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศูนย์พืชชุมชนต าบลโพธ์ิตรุ 
จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

136 8096 นางสาวอรพรรณ  เกิดมี 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดลพบุรี ให้ได้มาตราฐาน GAP ต าบลกุดตาเพชร อ าเภภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
137 8152 นางสาวเกษศิรินทร์  มะโนน้อม 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสับปะรดสู่การผลิตตามมาตรฐาน GAP และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
138 8164 นายอนุชิต  ศรีฉัตรใจ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การยกระดับการผลิตสับปะรด ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดล าปาง (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

139 8193 นางสาวมลธิชา  ทาอาสา 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือความม่ันคงด้านอาหารอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่พริก 2. แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดล าปาง ด้านอารักขาพืชท่ีเหมาะสมในอ าเภอแม่พริก ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
140 8222 นางจุฬาวรรณ  สิงห์ไชย 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรอย่างย่ังยืน ปี 2560 ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขัน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสบปราบ จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดล าปาง 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก ต าบลแม่กัวะ

อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

141 8223 นางสาวขวัญกมล  ปิงสมุทร์ 1. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หมูสวรรค์) ภายใต้โครงการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสบปราบ เกษตรกร ปี 2561 ต าบลสมัย อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าปาง 2. การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายของสมาชิกศูนย์จัดการ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

142 8266 นางสาวนาถยา  คิดค าส่วน 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดล าปาง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
143 8302 นายธีรวัฒน์  กันยานี 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการป้องกัน (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดล าพูน ก าจัดศัตรูข้าว ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
144 8303 นางธัญพร  นันตะสุคนธ์ 1. การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศึกษา แปลงใหญ่ล าไย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล าไยปลอดภัย GAP ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดล าพูน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
145 8312 นายเนตรดุลย์  บุญทวีศักด์ิ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอล้ี 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสวนสามแสน 
จังหวัดล าพูน ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน 
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ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

146 8325 นายทศพล  ไม้แสนช่าง 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ล าไย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน พ.ศ. 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโฮ่ง 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท างานอาสาสมัครเกษตรกร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดล าพูน หมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดล าพูน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
147 8353 นางสาวสุพรรณี  ขอดเฝือ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรท่ีสูง) การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าซาง 2. แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดล าพูน ผ้าฝ้ายทอมือ - ผ้าฝ้ายนาโนบ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

จังหวัดล าพูน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

148 8418 นายกรวิทย์  แก้วยาศรี ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน (ถ่ัวหลือง) จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๐ วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช ๒. การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่าเพ่ือป้องกันก าจัดโรคไหม้ข้าว (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
149 8435 นายทรงสิทธ์ิ  ศรีอาจ 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าล่ี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดเลย GAP อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
150 8505 นางสาวกรณิดา  บุญพรม ๑. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) น.ส.พนิดา  เมฆทัพ 20 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๒
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหิน ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพสมาชิกแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
จังหวัดเลย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
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151 8519 นางสาวภัทรกานต์  นวลมะณีย์ 1. การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
152 8592 นางสุมาลี  สังขจรัสรวี 1. โครงการรวมพลังสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดศรีสะเกษ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลโคกเพชร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

153 8593 นางสาวปาริชาติ  ธานี 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการเล้ียงโคขุน ชุมชนส าโรงตาเจ็น 2 ต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลส าโรงตาเจ็น 

อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

154 8520 นายเอกวิทย์  ศรีรมย์ 1. การด าเนินงานกิจกรรมพัฒาเกษตรกรผู้น า โครงการศูนย์เรียนรู้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรผู้น าเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
155 8678 นายอภิชาติ  จิรังดา 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2560/61 ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีรัตนะ 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
จังหวัดศรีสะเกษ ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ



- 33 -

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

156 8695 นางสาวมะลิสา  ระงับภัย 1. การด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเสริมสร้าง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังหิน 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
157 8724 นายทวีศิลป์  ศรีสุรักษ์ 1. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ้านบก ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพยุห์ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรท านาลุ่มน้ าห้วยทา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ต าบลต าแย อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

158 8790 นางสาวสุจิตรา  วะลับ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บริหารการจัดการศัตรูข้าวในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการระบบ วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภออากาศอ านวย ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ปี 2562 (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดสกลนคร 2. การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยส่ังตัด เพ่ือลดต้นทุน

การผลิตข้าวในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยผ่านกลไก ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
159 8854 นางวราภรณ์  ตู้ไม้ป่า 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ต าบลเชิงชุม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคม 2. การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกันก าจัดเช้ือราสาเหตุโรคพืช ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสกลนคร ในข้าวภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

160 8889 นายนครศักด์ิ  พรหมสาขา 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ต าบลนาตาล -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเต่างอย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
จังหวัดสกลนคร การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
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161 8982 นางอัญชาภัทร์  โพชนุกูล 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนท่าหร่ัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหอยโข่ง 2. การส่งเสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยวิธีการจัดการศัตรูพืช กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสงขลา แบบผสมผสานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

162 9239 นางสาวศรัณยู  จึงด ารงกิจ 1. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
163 9266 นางกุลธิดา  คารมณ์ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ชันโรง ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา 2. การส่งเสริมแปลงใหญ่ชันโรงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการเล้ียง (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดสมุทรสงคราม และแยกขยายชันโรง ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
164 9302 นางสาวสุภาพร  อินด า 1. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในการผลิตส่ือ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
165 9382 นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีสุวอ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จ้ิงหรีด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
จังหวัดสระแก้ว ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ต าบลศาลาล าดวน และต าบลบ้านแก้ง 

อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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166 9468 นายธราวุฒิ  ค าหล้า 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสระบุรี สินค้าเกษตร อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
167 9554 นางสาวอนิตรา  นาวีระ 1. การด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศูนย์พืชชุมชน (ศจช.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 2. การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดสิงห์บุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
168 9574 นางสาวญาณิกา  จ าเริญขจรสุข 1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดสุโขทัย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

169 9687 นายชัชชัย  ยศพิรุฬห์พงศ์ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2561 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีนคร 2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดสาร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดสุโขทัย หมู่ 6 ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
170 9735 นายธนชาติ  บุญมี 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรอย่างย่ังยืน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า 2. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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171 9738 นางสาวปนิดา  ชาวกงจักร์ 1. โครงการผลิตภัณฑ์ปลาร้า บ้านคลองโมง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนองครักษ์ ต าบลองครักษ์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักตบชวาบ้านองครักษ์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต าบลองครักษ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

172 9798 นายไพโรจน์  บุญส่ง 1. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. การส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
173 9846 นางสาวธมนวรรณ  พลการ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ส านักงานส่งเสริม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และพัฒนาการเกษตรท่ี 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลวัดประดู่ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
174 9847 นางประภาศรี  เสมียนเพชร 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางใบไม้ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
175 9941 นายเดชา  เกิดแก้ว 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ปาล์มน้ ามัน) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนสัก 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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176 9970 นางสาวยุพเรศ  เชาว์วิทยา 1. การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลองกองต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาขุน 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแปลงใหญ่ลองกอง ต าบลเขาวง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
177 9872 นายนิรันรัตน์  เจริญรักษ์ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ปาล์มน้ ามัน) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอไชยา 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศพก.เครือข่าย) ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
178 10022 นายเอกรัฐ  ศรีบุญตระกูล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 ต าบลนอกเมืองและต าบลต้ังใจ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุรินทร์ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์ในพ้ืนท่ีท าการเกษตร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดสุรินทร์ ของกลุ่มเกษตรกรต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

179 10043 นางสาวรัชนีกร  ทิพารัตน์ 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมพระ 2. การส่งเสริมการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดสุรินทร์ การผลิตของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลจอมพระ  อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
180 10094 นางสาวนารีรัตน์  แสนเมืองชิน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 ต าบลหนองระฆัง อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสนม 2. การสร้างการรับรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคไหม้ข้าว โดยอาศัย
จังหวัดสุรินทร์ กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
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ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

181 10124 นายไกรสร  ด ารงศักด์ิ 1. การใช้เทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตภายใต้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ปี 2561 ต าบลคาละแมะ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอศีขรภูมิ อ าเภอศีขจรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุรินทร์ 2. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

182 10351 นางสาวเกษณี  ไกยเกษ 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดหนองบัวล าภู -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในชุมชน จังหวัดหนองบัวล าภู 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6
183 10462 นายเจนวิทย์  สมอคร 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่พืชผัก) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช 2. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้านการใช้ปุ๋ย โดยใช้ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กระบวนการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
184 10506 นางสาววรรณนิสา  เรขะวัฒนะ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอวิเศษชัยชาญ ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเศษชัยชาญ 2. การส่งเสริมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดอ่างทอง Application และการใช้ประโยชน์ ของเกษตรกรในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
185 11307 นางนันทิภา  ค าขจร 1. โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนท่ี จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะม่วงในจังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
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186 10662 นางพัชรนันท์  ขันอาษา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสะอาด 2. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GlSagro) มาใช้ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุดรธานี ในการตรวจสอบข้อมมูลทะเบียนเกษตรกรในอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
187 10730 นางสาวชัญญา  พริกศิริค าใส 1. ส่งเสริมการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ าน่ิงในพ้ืนท่ีแปลงเรียนรู้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. ส่งเสริมยุวเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนว และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
188 10732 นางสาวสุพรรณี  กันขัด 1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชน วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

189 10777 นายไพรศาล  อุดอิน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต าบลทุ่งย้ัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561/62 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอลับแล 2. การป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพ้ืนท่ีต าบลนานกกก ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
190 10808 นางสาววารีญา  น้อยเทพ 1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าปลา การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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191 10845 นางสาวอุษา  คงชุ่ม 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอห้วยคต อ าเภอบ้านไร่ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

แบบแปลงใหญ่ ถ่ัวเหลืองฝักสด 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
192 10846 นางสาวนิภาพร  บุตรสิงห์ 1. การด าเนินงานโครงการคลีนิกเกษตรเคล่ือนท่ี ปีงบประมาณ 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรพืชเศรษฐกิจ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2563 - 2566 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
193 11069 นางสาวบุญยัง  ทาราทอน 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อ าเภอน้ ายืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ ายืน 2. การส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบุเปือย วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี (ภำยในวันท่ี  23  มีนำคม 2563)

194 11108 นายวีระยุทธ  โพธ์ิไทร 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลส าโรง อ าเภอโพธ์ิไทร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิไทร 2. แนวทางการส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรีย ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดอุบลราชธานี ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในพ้ืนท่ีต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

195 11141 นายธีระศักด์ิ  ปัดถาทุม 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอนาเยีย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเยีย 2. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี ต าบลนาเรือง (ศบกต.) ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเรือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit system (T&V)
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พ้ืนท่ีชำยแดนใต้
1 5129 นางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งย้ัง 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี 2560
ส านักงานเกษตรอ าเภอตากใบ 2. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรกลุ่มยุวเกษตรกร 
จังหวัดนราธิวาส อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

2 5138 นางสาววรรณา  จันทร์แก้ว 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต อ าเภอแว้ง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอแว้ง 2. การส่งเสริมการผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ 
จังหวัดนราธิวาส ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส

3 5162 นางสาวรอซีด๊ะห์  ดีเย๊าะมาวอ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศ กยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านไอร์ซือเร๊ะสามัคคี ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะแนะ ปี 2562
จังหวัดนราธิวาส 2. การพัฒนาคุณภาพลองกองอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

4 5874 นายสุวัฒน์  ปุยพรม 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยการเล้ียงไก่ไข่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านรังมดแดง ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอไม้แก่น 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ ามันต าบลดอนทราย 
จังหวัดปัตตานี อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

5 5881 นายอุสมัน  อาบู 1. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตรอย่างยังยืน โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอิทรีย์คุณภาพสูง
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งยางแดง ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2560
จังหวัดปัตตานี 2. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืช ต าบลปากู 

อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
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6 7357 นางสาวกัลยา  ราชบุตร 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบัง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวนทุเรียนให้มีคุณภาพ
จังหวัดยะลา ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

7 8970 นายปิยบุตร  สีตะพงษ์ 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มทะเลกรอบของฝาก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ท่ี 4 ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านอารักขาพืช
จังหวัดสงขลา ประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ

8 9000 นางสาวสุภาภรณ์  แซ่ล่ิม 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต.คลองกวาง อ.นาทวี 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาทวี 2. ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในพ้ืนท่ี ต าบลคลองกวาง อ.นาทวี 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

9 9150 นางสาวณิชเนตร  สระมุณี 1. การจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปีของจังหวัดพังงา ปี 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอละงู 2. การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (T and V System)

10 9159 นางสาวจริยาภรณ์  วังสะปราบ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทุ่งนุ้ย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง 2. การขับเคล่ือนงานด้านอารักขาพืชระดับอ าเภอให้มีประสิทธิภาพ 
จังหวัดสตูล ด้วยกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
ผู้ร่วมด ำเนินกำร ร้อยละ หมำยเหตุท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิดเลขท่ี

11 9176 นางสาวอุไรพร  นกเพชร 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน 2. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดเพ่ิมเติมผ่านทางส่ือออนไลน์ 
จังหวัดสตูล ในแปลงใหญ่จ าปาดะอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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