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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

พ้ืนท่ีท่ัวไป 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
1 8 นางสาวเชาวพรรณ  อัครวิสิทธ์ิกุล 1. การส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรกร นายธีรภัทร์ คุ้มครอง 20 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับส านักงานพัฒนาการวิจัย กองการเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร การเกษตร (องค์กรมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 2. การเพ่ิมศักยภาพการส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

สู่เกษตรกร 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

2 14 นางสาวกนกพรรณ พูลเพ่ิม 1. การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มตรวจสอบภายใน การเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

2. คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงินการรับเงิน และการน าเงินส่งคลัง ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
3 159 นายณสรวง  สุขประเสริฐ 1. การสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญในฐานะกรรมการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

นิติกรปฏิบัติการ และเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ปี 2562  ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
กลุ่มวินัยและนิติการ (กลุ่มวินัย) 2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กองการเจ้าหน้าท่ี ด้านวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกลุ่มวินัยและนิติการ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

(กลุ่มวินัย) กองการเจ้าหน้าท่ี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

4 197 นางสาววิลาสิณี  ชูช่วง 1. การจัดท ารายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านพืชประจ าวัน นางสาวพุทธชาด ช่ืนชมพุทธ 10 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกร 2. การสร้างระบบติดตามสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติด้านพืช
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคช่ัน (Mobile Application)
กองแผนงาน

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ในต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม 
พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 230 รำย พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ จ ำนวน 9 รำย (รอบส ำรวจผู้มีคุณสมบัติต้ังแต่วันท่ี 1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2563)

(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563)

ผู้ร่วมด ำเนินกำร
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

5 214 นางสาวชุติมา เภตรา 1. การขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ านาจปลัดกระทรวง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกร ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 2. การพัฒนามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานขอรับการสนับสนุนเงิน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
กองแผนงาน ทดรองราชการในอ านาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
6 357 นางสาววณพร  แสนค า 1. การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกันและก าจัดโรค -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รากเน่าโคนเน่าในทุเรียน แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 2. การส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกันและก าจัดโรคในข้าว ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
จังหวัดเชียงใหม่ ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

หมู่ 5 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันประกาศผลการคัดเลือก
(ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

7 941 นางสาวนุจรี เพลา 1. การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 2. การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนในกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
(กองพัฒนาเกษตรกร) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
8 948 นายจักวัน   เอ่ียมประเสริฐ 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จังหวัดระยอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและ 2. กระบวนการพัฒนาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
เคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(กองพัฒนาเกษตรกร)
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9 985 นางสาวสุกัญญา  มาน้อย 1. การสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 10 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร นางสาวนิธิมา รัตติโชติ 10 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กองการเจ้าหน้าท่ี
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
10 1257 นายภาณุ ภาณุเวช 1. การผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ นายมานะ เหลืองทองวัฒนา 10 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดชัยนาท ปี 2562 นางสาวสิริวิมล แก้วเขียว 10 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์พร้อมใช้” ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดชัยนาท วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
11 2407 นายพัทยา ชุมเพชร 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร การเกษตรจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดลพบุรี 2. แนวทางการพัฒนาจุดเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดชัยนาท ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
12 1309 นางสาวธิติมา เอ่ียมชาวเหนือ 1. การเพาะเล้ียงแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าวของศูนย์ส่งเสริม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงแตนเบียนแมลงด าหนาม
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี มะพร้าว ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดราชบุรี
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13 1351 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการผลิตทุเรียน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาคตะวันออก ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. แนวทางการจัดการและควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าเพ่ือเพ่ิม กองการเจ้าหน้าท่ี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนภาคตะวันออก 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดระยอง 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
14 1355 นางสาวผกาพันธ์ุ ละมัย 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) ปี 2562 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดระยอง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
จังหวัดระยอง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
15 1358 นางสาวสุนทรี สังกะเพศ 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหมู่บ้านความม่ันคงด้านอาหารในชุมชน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ต้นแบบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชุมเห็ดต าบลเกาะจันทร์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปี 2563 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
16 1975 นางสาวธันยดา  ทันสมัย 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้กับเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ือง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ปี 2562
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 2. การจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
จังหวัดระยอง บ้านหนองปรือ หมู่ 14 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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17 1459 นางสาวสาริณี บุตรดาวงศ์ 1. โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด - 19 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ นางสุมลฑา ค าโฮง 5 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม ปี 2563 นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว 5 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ในครัวเรือน นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี 5 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ภายใต้ความรับผิดชอบของ นายอภิเดช เกติยะ 5 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี นายวิชัย จูมภูบาง 5 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดขอนแก่น นายทินกร พละกุล 5 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กองขยายพันธ์ุพืช) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
18 1522 นายวิสูตร  หมัดหมีด 1. การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุง นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ 15 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การส่งเสริมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 DOAE Farmbook Application ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดภาคใต้ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
19 1543 นางสาวบุสยา ปล้องอ่อน 1. รายงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 เร่ือง การศึกษา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความมีชีวิตของเช้ือราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) บนใบพริก ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน 2. การพัฒนาการด าเนินงานคลินิกพืชของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสงขลา ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

20 1594 นางสาวเยาวเรศ เมืองอินทร์ 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจ าปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ งบประมาณ 2562  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรด้าน
จังหวัดเชียงใหม่ เทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่
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21 1602 นางสาวจุฑามาศ นิลพันธ์ 1. การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ล าไยโดยวิธีการตัดแต่งช่อผล กรณีศึกษา ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) 2. การพัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพในฤดู ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
22 1609 นายอภิสิทธ์ิ พันธชาติ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจ าปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มพัฒนาบุคลากร การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) ระดับชุมชน (หลักสูตรเฉพาะทางเคหกิจเกษตร) 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 2. การพัฒนางานส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

23 1610 นางสาวชาลินี จอมอินท์ตา 1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของส านักงานส่งเสริมและ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มพัฒนาบุคลากร พัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

24 1627 นางสาวพรพรรณ จ าปา 1. การศึกษาการลดการปนเป้ือนของวัสดุเล้ียงแมลงหางหนีบ นายศราวุฒิ ปิงเขียว 10
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต (UV - C) นางปิยนุช อาษากิจ 10
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายแมลงหางหนีบผ่านศูนย์เรียนรู้ นายยุทธนา เดือนดาว 5
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) นายอนุพนธ์ ปิยะปง 5
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
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25 1737 นายเผด็จศึก  สุพรรณรัตน์ 1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดกระบ่ี ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมการผลิตและใช้ถ่านไบโอชาร์ในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดกระบ่ี กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
26 1848 นางสาวสุภัทรา  พันธ์สุข 1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน 10 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร อ าเภอบ่อพลอย การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดกาญจนบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

27 1931 นายชรินทร์  ข าดี 1. การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มันส าปะหลังของเกษตรกรต าบลห้วยกระเจา อ าเภอห้วยกระเจา วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดกาญจนบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตในเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตเมล่อน ต าบลห้วยกระเจา ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
28 2023 นางสาวบุศกร  โกฎิรักษ์ 1. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ต าบลยางตลาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางตลาด 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี 4 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

29 2250 นายรุ่งโรจน์  ดีล้ี 1. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร นายเรืองพจน์ ธารานาถ 20
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในกรุงเทพมหานคร
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
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30 2303 นางอรวรรณ  ภักดีไทย 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการใช้งาน กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่น 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

31 2304 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุภารัตน์ พนมพรม 1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ภายใต้การขับเคล่ือนงาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

32 2306 นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน 1. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในการขับเคล่ือน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งานโครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่นปี 2562 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

(T&V System) เพ่ือการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดขอนแก่น ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
33 2318 นางสาววรัญชลี ทองสารไตร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านหว้า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2562 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองขอนแก่น 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ต าบลบ้านหว้า
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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34 2321 นายจีรพงศ์ ตาแสง 1. การส่งเสริมจัดต้ังลานมันเกษตรกรในแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ท่ี 21 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองขอนแก่น ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น 2. การส่งเสริมการผลิตมันเส้นสะอาดในแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

หมู่ท่ี 21 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

35 2353 นายวิชิต  วิชาเงิน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต าบลดูนสาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอกระนวน 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ต าบลดูนสาด 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
36 2387 นายชัชวาลย์  ทุมแถว 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองเรือ 2. การลดต้นทุนการผลิตข้าวต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
37 2452 นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระยืน 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดขอนแก่น บ้านหัน ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
38 2471 นายลิขสิทธ์ิ  กฤษณะกาฬ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ส านักงานเกษตรอ าเภอพล 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ
จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ต าบลหนองมะเขือ

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น



- 10 -

ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

39 2472 นางสาวคมข า  เจริญอินทร์ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพล 2. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยของกลุ่มแปลงใหญ่ (พืชผัก) กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
40 2583 นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตรอกนอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง 2. การพัฒนาเครือข่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดจันทบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
41 2601 นางสาวแสงมณี  เกิดพงษ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพร้อมวาดแปลง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่ล าไยบ้านเทพนิมิต วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดจันทบุรี ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
42 2607 นางสาวมัทนา คุณเอนก 1. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน 2. การพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 13 ต าบลโป่งน้ าร้อน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดจันทบุรี อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
43 2610  นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มทางเลือก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ปี 2563
จังหวัดจันทบุรี 2. การส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล าไย

อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
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44 2663 นางสาวนฤมล สิงห์เถ่ือน 1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. การท าแผนพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

เชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมระดับอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

45 2680 นายวัชร ล้ิมวรรณดี 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

46 2685 นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ 1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2.การพัฒนาศักยภาพการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
โดยใช้แอพพลิเคช่ัน Farmbook ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
47 2711 นางสาวอรพรรณ ชุติวศิน 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ต าบลท่ากระดาน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. แนวทางการส่งเสริมงานด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคง

ด้านอาหารของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ
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48 2714 นายอภิภู พัฒนยินดี 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางน้ าเปร้ียว 2. การเพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
49 2717 นางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา 1. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ อ าเภอบางปะกง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ของอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
50 2724 นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม 1. การขับเคล่ือนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาล -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลิตใหม่ (Field Day) อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง 2. การพัฒนาเกษตรผู้น าให้เป็น Smart Farmer ภายใต้โครงการ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

51 2897 นายพิชิต  ธรรมศักด์ิ 1. การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปี 2563 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยนาท 2. การลดต้นทุนการผลิตแปลงใหญ่ข้าวคลองธรรมามูล และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดชัยนาท ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
52 2985 นางสาวดวงกมล เร่ิมตระกูล 1. การอารักขาพืชโดยอาศัยกลไกการขับเคล่ือนศูนย์จัดการศัตรูพืช -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

53 2992 นางสาวทัศยา ตาปราบ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
54 3155 นางสาววนิดา ชุมคง 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สู่ Smart Group จังหวัดชุมพร ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน จังหวัดชุมพร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
55 3178 นายเดชจรัส ยังพลขันธ์ 1. การบริหารจัดการแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลวังใหม่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปี 2563 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชุมพร 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟโรบัสตาในอ าเภอเมืองชุมพร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
56 3249 นางสาวจริยา แย้มจรัส 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งตะโก 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) สู่มาตรฐาน GAP ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดชุมพร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
57 3267 นายนัทพงศ์  จันทรานนท์ 1. การส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพจังหวัดเชียงราย ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตล าไยในฤดูของจังหวัดเชียงราย 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้มีคุณภาพ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
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58 3288 นางสาวณัฐชยา ใจดี 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ม่อนป่ายาง ต าบลหนองแรด อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย ประจ าปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ต าบลดอยลาน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้มีการด าเนินการในระบบ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
59 3337 นางสาววารุณี ศรีนุช 1. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแฟเพ่ือความ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ย่ังยืน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สาย 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่กวนอิม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงราย บ้านสันทรายมูล อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
60 3376 นายเขลางค์ วงศ์โสภา 1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุนชม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปี 2563 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเทิง 2. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเทิง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือมุ่งเน้นเกิดความรู้ความสามารถในการท า ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

61 3378 นางสาวปริศนา  ต๊ะต้นยาง 1. การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย ปี 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มอารักขาพืช 2. การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดการเผาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อย่างย่ังยืน

62 3387 นางสาวสริยาภรณ์ ชัยชนะ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลวังทอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือลดพ้ืนท่ีการเผา
จังหวัดเชียงราย ในพ้ืนท่ีการเกษตร ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
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63 3391 นายสุรชัย บุญวรเศรษฐ์ 1. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพ่ือ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ความย่ังยืน ปี พ.ศ. 2563 อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า 2. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย (Integrated Pest Management : IPM) ในพ้ืนท่ีผลิตกาแฟ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

64 3412 นางสาวผกากาญจน์ ถาหมี 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน อ าเภอขุนตาล -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตและแปรรูป 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดเชียงราย สินค้าเกษตร อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
65 3414 นายสุพจน์ ค ายา 1. โครงการส่งเสริมการปลูกอาโวกาโด พ้ืนท่ีต าบลผาช้างน้อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ล าไย  (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดเชียงราย ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
66 3429 นายกรธีรวัจน์  หม่ืนเตียง 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีพ้ืนท่ี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท าการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2561 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดเชียงราย 2. การบูรณาการงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

กรณีพ้ืนท่ีท าการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ต าบลเทอดไทย ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

67 3482 นางสาวธิดาวรรณ  กันธิมา 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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68 3487 นางสาวสุปรานี อินทรศักดา 1. กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารมี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวชิรบารมี ด้านการเกษตร ปี 2561 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิจิตร 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เป็น 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

เกษตรกรต้นแบบเร่ืองการผลิตข้าวให้กับชุมชนของอ าเภอวชิรบารมี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดพิจิตร 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
69 3596 นางพรสวรรค์  วจนชัย 1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) อ าเภอสะเมิง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง 2. การพัฒนาการผลิตถ่ัวลิสงให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลัก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ GAP ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
วันประกาศผลการคัดเลือก

70 3612 นายเนติพล  นนทธรรม 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบ้านแม ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

71 3615 นายปอร์  อุดม 1. การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร GAP (ล าไย) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง ปี 2563
จังหวัดเชียงใหม่ 2. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (ล าไย) อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่
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72 3682 นายณัฐพงษ์  ทาศักด์ิ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
73 3688 นางสาวนีรนุช ตาละกา 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นางนงเยาว์ บุญยศ 10 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวต าบลสันต้นหม้ือ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
74 3726 นางกติญา เล้ียงสกุลเวทย์ 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านบางยาง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดตรัง 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งครก ต าบลนาท่ามเหนือ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

75 3729 นางสาวสุภาพร  หมุนแก้ว 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต าบลควนปริง  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง 2. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านทุ่งหวัง ต าบลควนปริง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
76 3749 นางกนกกาญจน์ ด ารงคดี 1. การจัดการโรคล าต้นเน่าของปาล์มน้ ามัน สาเหตุจากเช้ือ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Garnoderma sp. ในจังหวัดตรัง ปี 2563
กลุ่มอารักขาพืช 2. แนวทางส่งเสริมการใช้เช้ือไตรโครเดอร์มาป้องกันและควบคุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง โรคล าต้นเน่าของปาล์มน้ ามันในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง
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77 3825 นายทรงศักด์ิ สีหานาค 1. การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) และคณะกรรมการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตร จังหวัดตราด ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในจังหวัดตราด กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
78 3859 นางรัชกาญจน์ สาธุธรรม 1. การจัดงานอุตรดิตถ์เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมงอบ  2. การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านธรรมชาติล่าง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดตราด ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
79 3861 นายพระรถ  บุญตูบ 1. โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ นางสาวมรกต สุดประเสริฐ 15 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตราด ปี 2562 นางสาวล ายอง ครีบผา 15 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมงอบ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดตราด เพ่ือการขยายผลการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

80 3866 นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอบ่อไร่ นางสาวล ายอง ครีบผา 20 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตราด ปี 2561 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อไร่ 2. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่มังคุดต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดตราด จังหวัดตราด สู่ระบบตลาดน าการผลิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
81 3875 นางสาวศริณประภา ประเสริฐ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดตราด นางสาวล ายอง ครีบผา 20

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีความพร้อม
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ส าหรับเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรในทุกพ้ืนท่ี จังหวัดตราด 
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82 3958 นางสาวรัตนาพร  รัฐเมือง 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โรบัสต้า แปลงใหญ่กาแฟ ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภออุ้มผาง ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดตาก 2. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลโมโกร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

83 4021 นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ 1. การขับเคล่ือนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอปากพลี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครนายก ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี 2. การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในพ้ืนท่ีอ าเภอปากพลี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
84 4174 นายอรุษ  พิมพ์สราญ 1. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาแก 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอนาแก (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
85 4250 นางสาวชไมพร พรหมจรรย์ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดนครพนม ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืช ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช ชุมชน จังหวัดนครพนม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
86 4297 นายคนึงศักด์ิ  พรหมดี 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหม่ืนไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปี 2563
จังหวัดนครราชสีมา 2. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ

ต าบลหม่ืนไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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87 4318 นายขวัญชัย  นุชจังหรีด 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 ต าบลท่าเย่ียม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโชคชัย 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาแปลงใหญ่โดยอาศัย กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา กลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอโชคชัย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดนครราชสีมา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

88 4400 นายเกรียงศักด์ิ  ณรงค์ชาญชัยกุล 1. โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2561 ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย 2. การเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา เกษตร (เครือข่าย) อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
89 4423 นางสาวจิราพร แซ่ต่าง 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต าบลลุงเขว้า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  ปี 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบุญมาก 2. แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดนครราชสีมา ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
90 4475 นางชลอ  ภิรมย์ภักด์ิ 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายภาณุพงศ์ ชลชลา 5 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 นางสาวนภาพร ตระการตาทิพย์ 5 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โรคใบด่างมันส าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
91 4505 นางสาวสุวิมล  พลโดด 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านเหล่ือม 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา
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92 4580 นางสาวพรทิวา คล้ายเดช 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองไม้ตาย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเนิน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา 2. การเพ่ิมศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองไม้ตาย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ smart group  1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

93 4589 นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก 1. การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเทพารักษ์ โดยการใช้กลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา 2. การเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ในพ้ืนท่ีอ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

94 4628 นางสาวอนงค์  ขุนด า 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาการป้องกันและก าจัดด้วงแรดมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
95 4638 นายธนกฤต พรหมทอง 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวไทร 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

96 4650 นางสาวอัมราวดี ศรีสุขใส 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านแก้วสุรกานต์ หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา 
ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก้วสุรกานต์ 

สู่ Smart Group หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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97 4673 นางสาวสุภารัตน์ ชูชัย 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด หมู่ท่ี 6 ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา  ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

พอเพียง อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

98 4688 นางวัลลภา สามประดิษฐ์ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมคีรี 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพตามแนวทาง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ต าบลพรหมโลก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

99 4723 นางสาวอาริยา นาคแก้ว 1. โครงการขยายเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 2. การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
100 4724 นางสาวฐนิตา วิโรจน์กุล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอเชียรใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2562 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 2. การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยสารพิษ หมู่ท่ี 8 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

101 4748 นายอรุณชัย ตรีไวย 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุด นายวินัย วรรธนะนาถ 10
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง 2. การพัฒนาการผลิตมังคุดแปลงใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดี (GAP)
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102 4755 นางสาวโสเพ็ญ เสริมผล 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น า ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอทุ่งใหญ่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ปาล์มน้ ามัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

103 4764 นางสาวเกศรินทร์ จันทร์แก้ว 1. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอชะอวด  -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด 2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช GAP มังคุด ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

104 4849 นายสุเมธ อนุสี 1. การพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน ต าบลเกรียงไกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครสวรรค์ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

(ศจช.) อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

105 4878 นายเทอดธวัช โสภณดิลก 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ นางสาววรินทร ปัญญาสม 20 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอโกรกพระ 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ต าบลหาดสูง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าสู่การผลิตข้าวตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรปลอดภัย 

106 5019 นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดนนทบุรี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาการด าเนินงานด้านอารักขาพืชในรูปแบบรถโมบาย
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี คลินิกพืชเคล่ือนท่ีจังหวัดนนทบุรี



- 24 -

ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

107 5231 นางสาวนิตยา แซ่โซ้ง 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพ้ืนท่ีต าบลวรนคร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปัว 2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลป่ากลาง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
108 5248 นายกมลสันต์  ไชยสีต๊ิบ 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร อ าเภอเวียงสา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดน่าน ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดน่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
109 5422 นายวิชิต  พฤกษา 1. การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร GAP (มะม่วง) ต าบลบ้านแวง  อ าเภอพุทไธสง แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

สินค้าเกษตร GAP (มะม่วง) ต าบลบ้านแวง อ าเภอพุทไธสง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
110 5462 นายจิราเมศร์  ลีนามวงษ์ธนัน 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าโพธ์ิชัย อ าเภอหนองก่ี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองก่ี 2. การพัฒนาการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลท่าโพธ์ิชัย อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

111 5553 นางสาวพรภัค พ่ึงเก็บ 1. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดปทุมธานี ปี 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
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112 5628 นายชัยวัฒน์ หังสเนตร 1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563 นางสาวธิดารัตน์ สุดสวาสด์ิ 10 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
113 5632 นางสาวธนนันท์ สนสาขา 1. การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นางสาวธิดารัตน์ สุดสวาสด์ิ 10 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
114 5660 นางสาวจิฬาภรณ์  สุขกล่ า 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหินเหล็กไฟ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวหิน 2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
115 5666 นางสาวบุษกร  ทองสุข 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชผักต าบลกุยเหนือ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ท่ี 2 ต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุยบุรี 2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
116 5675 นางสาวชุลินนา  ลาภส่งผล 1. โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างย่ังยืน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความเข้มแข็ง
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117 5723 นางสาวนฤมล  ฟุ้งสุข 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบุฝ้าย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอประจันตคาม 2. แนวทางการพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดปราจีนบุรี แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ต าบลบุฝ้าย อ าเภอประจันตคาม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดปราจีนบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

118 5742 นายปัฐถากร สร้อยสูงเนิน 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2563 ต าบลนาแขม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอกบินทร์บุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
119 5974 นางสาวเมธาพร ลมัยศรี 1. โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตร วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครหลวง เพ่ือความย่ังยืน ต าบลบ้านซุ้ง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านซุ้ง ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
120 5977 นางสาวณัฐชยา  งามลาภ 1. การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อ าเภอภาชี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอภาชี 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

121 5978 นายณัฐวรรธน์  จารุทรรศน์พิมล 1. การบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบแปลงใหญ่ อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562   
ส านักงานเกษตรอ าเภอภาชี 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดมาบโพธ์ิ ต าบลระโสม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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122 6023 นางสาวรุ่งอรุณ ทาวรรณะ 1. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Smart Group ปี 2563 ของจังหวัดพะเยา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
123 6082 นางสุนันทา ณ มา 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ปี 2561 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ 2. แนวทางการส่งเสริมการใช้แอพลิเคช่ัน DOAE FARMBOOK และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดพะเยา ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
124 6104 นายสิรภัทร บุญป๋ัน 1. การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ปี 2563 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอปง 2. การพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดพะเยา กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
125 6156 นางสาวนุจรินทร์ ประดิษฐการ 1. การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งคาโงก อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ปี 2561 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันในอ าเภอเมืองพังงา ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
126 6214 นางสาวสุภาวดี บัวชุม 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในจังหวัดพัทลุง ปี 2563 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
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127 6267 นางธนกาญจน์ รัตโนภาส 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน 2. การส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอายุส้ันในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนัง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพัทลุง ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
128 6339 นางสาวเจนจิรา  ทาระนัด 1. การขับเคล่ือนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดพิจิตร ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดพิจิตร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มอารักขาพืช และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
129 6380 นายธิตินทร์ จารักษ์ 1. โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

130 6416 นายภากร  เข็มเงิน 1. พัฒนากระบวนงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใต้สถานการณ์ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ต าบลวังโมกข์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอวชิรบารมี อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ปี 2563 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดพิจิตร 2. ส่งเสริมจัดต้ังและด าเนินงานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ต าบลวังโมกข์ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

131 6419 นางสาวสุภาพรรณ เพ็งเพชร 1. การส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนท่ี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลิตสินค้าเกษตร (การจัดการศัตรูไม้ผล) ต าบลวังทับไทร 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปี 2562
จังหวัดพิจิตร 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร

แปลงใหญ่ ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
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132 6442 นางศรีสุชาดา กวนด้วง 1. การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลจอมทอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเท่ียว กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เชิงเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
133 6444 นางศิริพร โปร่งเจริญ 1. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ข้าว -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมการบริหารจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก แบบมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

134 6463 นางสาวนิตยา  นุ่มเน้ือ 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านบึงถัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในการ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดพิษณุโลก ผลิตผัก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

135 6466 นางสาวสุภัสชา จันพร 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถ่ัวลิสงหลังฤดูท านา ต าบลมะขามสูง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

136 6487 นางสาวพัชรี เจียไพบูลย์ 1. การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางระก า 2. การพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
จังหวัดพิษณุโลก ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน
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137 6611 นางสาวปาริฉัตร บุญยืน 1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีผ่านกลไกการขับเคล่ือน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visiting: T&V System) กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ของจังหวัดเพชรบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
138 6617 นางสาวไพลิน สังข์สงเคราะห์ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอชะอ า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอ า 2. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลดอนขุนห้วย และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
139 6668 นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ 1. โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หลังฤดูท านา จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านาเพ่ือทดแทน วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ การปลูกยาสูบพันธ์ุพ้ืนเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

140 6720 นางสาววิภาดา  แสวงทอง 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
141 6726 นางสาวขนิษฐา  ก๋าค ามูล 1. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตผักชีฝร่ัง ต าบลบ้านหวาย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยของชุมชน ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
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142 6727 นางสาวดารณี  สุวรรณกาศ 1. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และพัฒนาคุณภาพล าไยบ้านสันดอนรอม หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านปวง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) เพ่ือเป็นแหล่ง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ตัดต้นสด ต าบลลานบ่า 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
143 6731 นางสาวเฉลิมศรี ถ่ินจันทร์ 1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) อ าเภอหล่มสัก วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
144 6735 นายกฤษณะ  มาโยม 1. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอหล่มสัก 2. การขยายศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดเพชรบูรณ์ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนท่ีต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

145 6859 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลต้าผามอก -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอลอง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
จังหวัดแพร่ เกษตรกร อ าเภอลอง จังหวัดแพร่
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146 6925 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพันธ์ุเครือ ทิพย์โสด 1. ส่งเสริมการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ตามกระบวนการโรงเรียน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังช้ิน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดแพร่ 2. การขับเคล่ือนกลไกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

(ด้านพืช) อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

147 6929 นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลแม่ค ามี นายมณฑล ใสแจ่ม 20 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองม่วงไข่ 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดแพร่ ของเกษตรกรอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

148 7080 นายวิชิต  พิเมย 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเชือก 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดมหาสารคาม ผ่านแอปพลิเคช่ัน DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

149 7093 นางสาวมุกดารัศม์ิ สุวรรณพันธ์ 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนใน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (กิจกรรมส่งเสริมและ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย พัฒนาวิสาหกิจชุมชน) อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
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150 7105 นางสาวอมรศรี ไชยวงษ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลโพธ์ิชัยและ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวาปีปทุม 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ข้าว) ต าบลหัวเรือ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
151 7110 นางสาวจินตนา ค าแสนพันธ์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลวังแสง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอแกด า 2. การส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดมหาสารคาม ในแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 14 บ้านแสงเจริญ ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

จังหวัดมหาสารคาม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

152 7135 นายม่ันคง  หงส์สิงห์ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดมหาสารคาม 2. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ (นาข้าว) เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

153 7139 นางสาวพัชรี ลาโคตร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ต าบลกุดรัง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดรัง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) อ าเภอกุดรัง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

จังหวัดมหาสารคาม

154 7399 นายธวิท  เพียรหัด 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ต าบลโพนทัน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  ปี ๒๕๖๒
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
จังหวัดยโสธร สินค้าเกษตร อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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155 7466 นายปริวรรต  นามมนตรี 1. กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรเพ่ือความย่ังยืน ชุมชนต าบลน้ าอ้อม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ปี 2561 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอค้อวัง 2. การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลน้ าอ้อม กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดยโสธร อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
156 7656 นางสาวจงกลณี  อ้วนสูงยาง 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองหิน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสรวง 2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน       และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
157 7674 นางสาวพิศมัย  งามผิวเหลือง 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมือสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสมเด็จ 2. แนวการส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
158 7738 นายสัญชาติ คงบัน 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรผ่านส่ือ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) ของส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปี 2563 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

จังหวัดระนอง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

159 7779 นางสาวดาริน สุขหงษ์ 1. โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในพ้ืนท่ี อันเน่ืองมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ปี 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง แบบมีส่วนร่วม
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160 7814 นางสาวพิมพ์ประไพ  ปังพิมาย 1. การส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดระยอง 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

161 7834 นายกัมปนาท ร่ืนรมย์ 1. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทุเรียน ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา 2. แนวทางการพัฒนา เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ของ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดระยอง เกษตรกรในแปลงใหญ่ยางพารา ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

จังหวัดระยอง ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

162 7839 นางสาวเทวิณี พันธ์สิทธ์ิ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุดต าบลตาขัน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านค่าย 2. การส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว เพ่ือป้องกันโรค ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดระยอง และแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
163 7908 นายเอกธาดา  จีนหลี 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง 2. การผลิตท่อนพันธ์ุสะอาดในกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดราชบุรี ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

164 7909 นางสาววาสนา ไทยถาวร 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ปีงบประมาณ 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง 2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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165 7978 นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ให้เป็น Smart Group ในจังหวัดลพบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
166 8001 นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ 1. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนต้นแบบ (ถ่ัวเขียว)   -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลกกโก อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี 2. การพัฒนาการปรับเปล่ียนการปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดลพบุรี ฤดูนาปรัง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
167 8094 นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ 1. การจดทะเบียนและการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี ปี 2562 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าสนธิ 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)     วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดลพบุรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
168 8137 นายคิมหันต์ สิงห์ไชย 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลน้ าริด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 2. การพัฒนาการผลิตสับปะรด ต าบลบุญนาคพัฒนา ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
169 8154 นางสาวอัญชลี  ค่วยเทศ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ปี 2562 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองล าปาง 2. การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP 
จังหวัดล าปาง ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
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170 8282 นางสาวฐิรชญา  ปินทองกลาง 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การส่งเสริมความม่ันคง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทางด้านอาหารในระดับชุมชน จังหวัดล าพูน กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 2. การสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

171 8317 นางสาวสุพัตรา  สุนันตา 1. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มอารักขาพืช 2. การควบคุมแมลงวันผลไม้ในมะม่วงแบบผสมผสาน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
172 8466 นายทรงกลด  พิมใจ 1. โครงการการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไม้ดอกไม้ประดับ) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสามตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2562 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดเลย (ศพก.) อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
173 3553 นางสาววรรณี  ศรีภักด์ิ 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรณีศึกษา โครงการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ชุมชนรุง ต าบลรุง ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสังเม็กตะวันตก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

174 8537 นายธงชัย  หงศรีเมือง 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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175 8560 นางสิริวรรณวดี  พิมพ์ทราย 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนต ารวจตระเวน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอกันทรลักษ์ ปี 2562 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

เกษตรไม้ผลต าบลภูเงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

176 8603 นายมงคลชัย  ชุมโท่โล่ 1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนหาญ ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาเกษตรกรผู้น าเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอขุนหาญ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
จังหวัดศรีสะเกษ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

วันประกาศผลการคัดเลือก
177 8655 นายกฤตธนกร แสงสม 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรอ าเภอยางชุมน้อย 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดศรีสะเกษ สินค้าเกษตร อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
178 8662 นางสาวทัศนีย์ ทองพันช่ัง 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยทับทัน 2. การส่งเสริมการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดศรีสะเกษ ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลปราสาท

อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
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179 8681 นายชัยณรงค์  ศรีลาชัย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอบึงบูรพ์ และ ศพก. เครือข่าย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

(ศพก.) อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

180 8844 นางสาวสุนิษา  ชัยขันธ์ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน นางสุจิน ขันธุปัทม์ 20 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (กลุ่มขนมไทยอาหารแปรรูปบ้านฮ่องไร่) ต าบลกุดเรือค า และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดสกลนคร 2. การส่งเสริมและพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ  ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

181 9080 นางสาวสุภาวดี บัวเพ็ง 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปี 2563 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอสิงหนคร 2. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน อ าเภอสิงหนคร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
182 9191 นายนพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์ 1. การผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูล -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในการผลิตส่ือและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

183 9205 ว่าท่ีร้อยตรีศรุต  หลบหลีกพาล 1. การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางบ่อ 2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
จังหวัดสมุทรปราการ ของวิสาหกิจชุมชนอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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184 9248 นางนารีรัตน์   สุนทรธรรม 1. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตร ของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเกษตร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดสมุทรสงคราม 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

185 9245 นายชุมพร   ผลประเสริฐ 1. การจัดนิทรรศการและการประกวดพริกบางช้าง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
186 9282 นางสาวคริษฐา สุนทรีรัตน์ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคล่ือนการ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี) จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

 ให้สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

187 9412 นางสาวฉัทพร เหมราสวัสด์ิ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองสระบุรี ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปี 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสระบุรี 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

เชิงเกษตร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

188 9425 นางพชระ แสงสวงค์ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เล้ียงสัตว์ ต าบลหินซ้อน  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักสู่มาตรฐาน GAP 
จังหวัดสระบุรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกผัก ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี
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189 9467 นายบัณฑิต  ผลวาวแวว 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในช่วงการระบาด -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลล าพญากลาง ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสระบุรี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

GAP กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลล าพญากลาง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
190 9503 นางณิศรา สามบุญศรี 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนา Young Smart Farmer ต้นแบบในจังหวัดสิงห์บุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
191 9511 นางปณิตา  ฮวบเจริญ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าของแปลงใหญ่ข้าว ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
192 9516 นางสาวกนกพร พงษ์พานิช 1. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองสิงห์บุรี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี 2563 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่สมาชิก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา หมู่ท่ี 7 ต าบลบางกระบือ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

193 9522 นายนครินทร์ ศุภพงษ์ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ประจ าปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 2. การเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศูนย์จัดการ
จังหวัดสิงห์บุรี ศัตรูพืชชุมชน อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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194 9548 นางสาวมุกดา โปทา 1. โรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบต าบลบางน้ าเช่ียว อ าเภอพรหมบุรี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านหม้อ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
195 9661 นางสาวทวีพร  เขียวแก้ว 1. การจัดกระบวนเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร นางพิกุล สุวนานนท์ 20 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย นางสาวสุจิตรา สหายมิตร 10 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสุโขทัย 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ในพ้ืนท่ีอ าเภอกงไกรลาส 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

จังหวัดสุโขทัย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

196 9703 นางสาวรัตนา  อนันต์ 1. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือขับเคล่ือนงานตามระบบ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การสร้างความส าเร็จในการจัดท าแผนการพัฒนาการเกษตร (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ระดับต าบลและอ าเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
197 9768 นายปิยะ  บุญเรืองรอด 1. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 ต าบลบ้านสระ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก 2. แนวทางการสนับสนุนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดสุพรรณบุรี แอพลิเคช่ัน Farmbook ของเกษตรกรต าบลบ้านสระ อ าเภอสามชุก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

198 9778 นางสาวกรรณิกา  เสือแดง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลปลายนา -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์ 2. การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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199 9795 นางสาวสุพัฒนา  วงทวี 1. โครงการอาสาสมัครเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภออู่ทอง 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในอ าเภออู่ทอง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
200 9818 นางฐิตามินทร์ คงส าราญ 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มอารักขาพืช 2. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในพ้ืนท่ีนาปรัง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
201 9832 นางสาววัตถาภรณ์ จันทร์แก้ว 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
202 9877 นางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธ์ิ 1. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน อ าเภอท่าฉาง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มอารักขาพืช 2. การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูยางพาราวิธีผสมผสานโดยการ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
203 9882 นางวิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ 1. การพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 2. การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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204 10031 นางสาวนิตยา  พัชรานุ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2563 ต าบลตาอ็อง และต าบลราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุรินทร์ 2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวต าบลนาดี กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้ประสบความส าเร็จ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
205 10174 นายวิชิต  ประไวย์ 1. การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (นาแปลงใหญ่) ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมดงรัก 2.แนวทางการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังแปลงใหญ่ ต าบลบักได และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
206 10193 นายเปรมปรี นนทฤทธ์ิ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชน จังหวัดหนองคาย วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
207 10271 นายคีตธารา  นาเมืองรักษ์ 1. การส่งเสริมการใช้เช้ือราบิวเวอร์เรีย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด นายกฤษณะ นาคหม่ืนไวย์ 25 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวนาปรัง ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีเชียงใหม่ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปี 2563 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดหนองคาย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์ขยาย) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

208 10273 นายธิติณัฎฐ์  กาญจนวลีกุล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลน้ าโมง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าบ่อ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
จังหวัดหนองคาย ได้มาตรฐาน GAP อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
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209 10368 นายประชา อินแก้วภะเนา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลป่าไม้งาม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 2. การเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

210 10483 นายเกรียงไกร  วงษ์ปาน 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิต 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พืชระดับต าบล ในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรให้กับ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

เจ้าหน้าท่ีจังหวัดอ่างทอง ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

211 10489 นายณัฐพงศ์ รอดเพชร 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปี -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 2. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ัวไปไม้ผล (มะม่วง) ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
212 10584 นางสาวนิภา แถนสีแสง 1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)            -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุดรธานี  ปี 2563        และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

213 10585 นายสุเมธ  ชินตุ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านก้อง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอนายูง 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบ้านก้อง
จังหวัดอุดรธานี อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
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214 10594 นางพัชราวดี เอ็นมาก 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช งบประมาณจังหวัดอุดรธานี กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 2. แนวทางพัฒนาการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

แบบครบวงจร จังหวัดอุดรธานี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

215 10742 นางสาวกุณฑีราภัสสร ร้านกันทาพัทธ์ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การเช่ือมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สินค้าเกษตร (ศพก.) เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานระบบส่งเสริม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

เกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

216 10803 นางสาวอัศนีย์ เครือดวงค า 1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าปลา 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูป ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มะม่วงหิมพานต์ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
217 10837 นางสาวอทิตยา เยาว์พฤกษ์ชัย 1. โครงการซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด นางสุมนา โห้วงค์ 5 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 นายภาณุพัฒน์ มณีล่ า 5 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี นางสาววราภรณ์ บัลลังก์นาค 5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี นางสาวณิชา โป๋ทอง 5 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

218 10854 นายภูธีร์รันทร์ ขันสัมฤทธ์ิ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดอุทัยธานี
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219 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุทัยธานี 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลหาดทนง กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
220 10868 นางสาวสุรัสวดี  คณฑา 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ าเภอบ้านไร่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ 2.การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดอุทัยธานี พ้ืนท่ีอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
221 10896 นางสาวกนิษฐา  ช านิเกษตร์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอทัพทัน 2. การลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่า วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดอุทัยธานี วิเคราะห์ดิน ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
222 10948 นายศิริชาติ  ฆารวิพัฒน์ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหนองเหล่า -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
223 11023 นางอัญชณา แสงโชติ 1. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อ าเภอม่วงสามสิบ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอม่วงสามสิบ 2. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบแปลงใหญ่
จังหวัดอุบลราชธานี ต าบลหนองช้างใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
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224 11027 ว่าท่ีร้อยตรีวิทิต ปรินายวนิชย์ 1. โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดู -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท านา ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอม่วงสามสิบ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าเภอม่วงสามสิบ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
225 11038 นายสุจินต์ รงฤทธ์ิ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ข้าวนาปี) ต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิบูลมังสาหาร ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดอุบลราชธานี 2. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ในพ้ืนท่ีต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

226 11070 นางภัทราวดี เหลาศรี 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชายแดน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ ายืน 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน (ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)
จังหวัดอุบลราชธานี ต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
227 11090 นายธวัชชัย  พันเทศ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2562 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
228 11216 นายอินทัช  จันทร์เรือง 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญ่ข้าวบ้านนก ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562
จังหวัดอ านาจเจริญ 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีอ าเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอ านาจเจริญ
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229 11116 นางสาวอรสา  เกตศักด์ิ 1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอส าโรง 2. แนวทางส่งเสริมการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรีย กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนท่ีต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

230 11147 นายพิทักษ์ชัย   บ้ังทอง 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ต าบลตบหู -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเหล่าเสือโก้ก 2. การส่งเสริมการผลิตขยายและใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกัน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี โรคมันส าปะหลังในอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
วันประกาศผลการคัดเลือก
(ภำยในวันท่ี 4 มกรำคม 2564)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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พ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้
1 5799 นางสาวจุฑารัตน์  พรมจุล 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่กล้วย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปัตตานี 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก 
จังหวัดปัตตานี หมู่ท่ี 5 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 7327 นางสาวปวีณา  ฉัตรเทียนชัย 1. การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านกาโสด นายสุทธิพงศ์ ทองบุญ 20
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอบันนังสตา 2. พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร และส่งเสริม
จังหวัดยะลา การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา

3 7356 นางสาวกมลชนก  ญานุชิตร 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดยะลา ปี 2563
กลุ่มอารักขาพืช 2. การสร้างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดยะลา

4 7364 นางสาวชวิศา ทองรัตน์ 1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดยะลา ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง 2. แนวทางในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมังคุด อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

5 5098 นางสาววิสุณี อยู่วัฒนา 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ส านักงานเกษตรอ าเภอระแงะ ปี 2562
จังหวัดนราธิวาส 2. การพัฒนาคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ (ลองกอง) สู่มาตรฐาน GAP 

อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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6 5163 นายฐานันตร์ สุทธิกวี 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลองกอง นางสาวจุฑารัตน์ จิตต์สุวรรณ 10
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านไอร์บาลอ ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจะแนะ ปี 2563
จังหวัดนราธิวาส 2. การบริหารจัดการลองกองคุณภาพแบบมีส่วนร่วม อ าเภอจะแนะ 

จังหวัดนราธิวาส 

7 7308 นายจักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว 1. การบริหารจัดการผลไม้จังหวัดยะลา ปี 2563 -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองครบวงจร จังหวัดยะลา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา

8 7335 นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2562
ส านักงานเกษตรอ าเภอรามัน 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายด้ามขวาน 
จังหวัดยะลา หมู่ท่ี 2 ต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

9 9135 นายกฤษฎา หลักเมือง 1. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริม -ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ- -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การเกษตร จังหวัดสตูล ปี 2563
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาการเช่ือมโยงการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรแปลงใหญ่ 

และ Young Smart Farmer (YSF) ในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตร
เชิงพ้ืนท่ี จังหวัดสตูล


