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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

พ้ืนท่ีท่ัวไป
1 16 นางสาวลักษณาวลัย สิงห์จันทร์ 1. การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี

2. คู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
พ.ศ. 2560 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
2 96 นางสาวพรรณีรัตน์ หงส์พิพิธ 1. การจ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีประกวดราคา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
กองคลัง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
(ส่วนกลาง) ของกรมส่งเสริมการเกษตร วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
3 143 นางสาวกฤษณา บัวโรย 1. การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 2 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการเล่ือนค่าตอบแทน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กองการเจ้าหน้าท่ี พนักงานราชการ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

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

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินบุคคลเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  (รอบท่ี 1/2565)
(แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2565)

ผู้ร่วมด ำเนินกำร
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

4 181 นางสาวสลิษา  หนูจินดา 1. การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นายมารุต โพธ์ิระเบียบ 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และการตอบกระทู้ถามและข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มแผนงาน และสมาชิกวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
กองแผนงาน 2. แนวทางพัฒนาการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีของ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

กรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

5 273 นายรังสี มุลิ 1. ระบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชาวสวนล าไย ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร 2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ลดข้ันตอนการตรวจสอบกิจกรรมการเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
6 879 นายรัฐพล ผาดโผน 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวกานต์ชนก ห้องดอกไม้ 10 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 นางสาวชโนทัย วุฒิกรณ์ธร 10 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มฝึกอบรม 2. การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
7 901 นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว 1. การด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์และขยายผลความส าเร็จ นางสาววรวรรณ  อังกสิทธ์ิ 10 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของเกษตรกรต้นแบบ ปี 2564 นางสาวคันธรส  เงินเรืองโรจน์ 10 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2. การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
8 914 นายวิศรุต สายบุญช่วย 1. การประยุกต์ใช้ ข้อมูลจาก Agri - Map มาประกอบการจัดท า ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม 2. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
(กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี ระดับอ าเภอสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
และเครือข่าย)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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9 947 นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช 1. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้าง นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย์ 10 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 นางสาวอารยา สุขเกษม 10 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินและนวัตกรรม 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิม กองการเจ้าหน้าท่ี
ด้านการเกษตร มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช

1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
10 998 นางสาวจันทิมา แช่มเงิน 1. โครงการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือการประชาสัมพันธ์ นางพิชญา พงษ์สุขเวชกุล 20 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือผลักดันแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านการท่องเท่ียว ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
11 1211 นางสาวจิตตินันท์ ชาติทองสุข 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต นางสาวเมธินี กีรเกียรติ 10 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ 10 วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ปี 2564 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงผ้ึงพันธ์ุ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
12 1308 นางสาวฐิตาภัสร์ พัฒนมณีศักด์ิ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดระนอง ปี 2564 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดราชบุรี
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13 672 นางสาวกฤตญกร อยู่โสนะ 1. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเล้ียงชันโรง นางสาวปิยฉัตร รวยสูงเนิน 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น    ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเล้ียงชันโรง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดขอนแก่น ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น    1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดขอนแก่น 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
14 1431 นางสาวทิพยวรรณ มูลตรีภักดี 1. การจัดการศัตรูมันส าปะหลังโดยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี นางสาวทัศวรรณ ศรีวะอุไร 20 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2564 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตขยายแมลงหางหนีบสีด า ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น Chelisoches morio Fabricius เพ่ือควบคุมหนอนหัวด า ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 และแมลงด าหนามมะพร้าว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดขอนแก่น วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
15 1537 นางกมลพร สุกุล 1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรอ าเภอในภาคใต้ นางทัศณี ศุภกุล 20 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์แบบถ่ายทอดสด ปี 2564 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 ในภาคใต้ ด้วยระบบ POWER BI ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดสงขลา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
16 1560 นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว 1. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. การส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองร้อน (ดาหลา) เพ่ือขยายผล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
จังหวัดสงขลา อาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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17 1376 นายสราวุธ ชลหาญ 1. โครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี จัดท าแปลงแม่พันธ์ุพืช ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส าหรับน าเข้าห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 2 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการขยายพันธ์ุพืชของเกษตรกรรุ่นใหม่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 (YSF) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดสงขลา 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 4 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กองขยายพันธ์ุพืช) และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
18 1622 นางก่ิงกาญจน์ ชัยการ 1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าน้ าผ้ึงเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  โดยรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของศูนย์ส่งเสริม ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 2. การจ าแนกชนิดน้ าผ้ึงด้วยการตรวจละอองเกสรในน้ าผ้ึง วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในเชิงพ้ืนท่ี (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
19 1638 นายรัตนโชติ ไชยวงศ์ 1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พ้ืนท่ีบ้านสันติสุข - ขุนก าลัง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดพะเยา (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดพะเยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

20 1644 นายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธ์ิ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกอาโวคาโด ในพ้ืนท่ีต าบลแจ่มหลวง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชผักเมืองหนาว 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
21 1655 นางสาวอ้อ แปงสมุทร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี 2564 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การพัฒนาระบบให้น้ าอัจฉริยะ (Handy Sense) เพ่ือลดต้นทุน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงราย เพ่ิมผลผลิต ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงราย แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดเชียงใหม่ วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
22 1698 นางสาวนัฏฐา พันธ์ุชูเพ็ชร 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ประจ าปี 2565 นายจีรวัฒน์  จันทวงษ์  20 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมการขยายเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าและเช้ือราบิวเวอร์เรีย ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในจังหวัดก าแพงเพชร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดก าแพงเพชร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
23 1709 นายโยธี เปล่งข า 1. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. การถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีผสมผสาน (IPM) ในรูปแบบออนไลน์
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

24 3090 นางสาวณัฐณิชา นันเต๋ 1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นางสาวสุธัญญา เจริญทรัพย์ 40 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนา กองการเจ้าหน้าท่ี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 แบบวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
25 3097 นางสาวสุธัญญา เจริญทรัพย์ 1. แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ นายธนัชกร ค าปัน 30 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 2. การพัฒนาประสิทธิภาพแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันประกาศผลการคัดเลือก

(ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
26 1814 นางสาวจิราพร ประชาโชติ 1. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมย่ังยืนด้วยระบบ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ PGS ปี 2564 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สู่แหล่งท่องเท่ียว ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เชิงเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
27 1819 นางพรธิพา จันทลือชา 1. การจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

2. การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ 
จังหวัดกาญจนบุรี
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28 1889 นายพอเจตน์ จุลเวช 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแสงภา ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอทองผาภูมิ 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
29 1913 นางสาวรจนา มูลเมือง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ 2. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
30 1968 นางสาวอรัญณีย์ ภารเจิม 1. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด ำเนินกำร - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (One Stop Service) ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์จัดการ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2564 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
มันส าปะหลังโรงงาน หมู่ท่ี 2 ต าบลนาจารย์ ภายใต้การด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
31 2077 นางณัฐณิชา ภูก่ิงหิน 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมันส าปะหลัง) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  หมู่ 5 ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2562 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยเม็ก 2. โครงการส่งเสริมการผลิตมันเส้นสะอาดของสมาชิกแปลงใหญ่
จังหวัดกาฬสินธ์ุ มันส าปะหลัง หมู่ 5 ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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32 2084 นางสาวมยุรฉัตร อุ่นทะยา 1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ ๕ ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกุงศรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ (กลุ่มผักปลอดภัยล าหนองแสน) ปี ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. การส่งเสริมการผลิตพืชผักสู่มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

33 2097 นายเอกวุฒิ ภักภูมินทร์ 1. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับครบวงจรโดยการ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอร่องค า ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
34 2155 นางสาวนวรัตน์ ประภูชะกัง 1. โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2563 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันประกาศผลการคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดก าแพงเพชร (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
35 2157 นางสาวทิพย์สุดา มหาวงศ์ 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวมณฑกาญจน์ ชนะภัย 15 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
36 2165 นายบุณยกร ธรรมใจ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา นางสาวฐานิญา เทพบุตร 40

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
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37 2219 นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ต าบลช่องลม ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ 2. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชในแปลงหน่อไม้ฝร่ังโดยวิธีผสมผสาน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดก าแพงเพชร ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
38 2226 นางสาววรรณภา ภูมิลา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 2. แนวทางการพัฒนาการผลิตอ้อยโรงงาน ต าบลถาวรวัฒนา และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
39 2372 นางสาวกาญจนา สุจริต 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ้ิงหรีด  ต าบลบัวใหญ่  ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าพอง 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอ น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
40 2436 นางสาวธัญลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองบัว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง 2.การขยายผลการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดขอนแก่น ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2565 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
41 2567 นายธงชัย ประจงใจ 1. การบริหารจัดการไม้ผลเศรษฐกิจ (ล าไย) ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี การผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี
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42 2584 นางสาวพนิตา ชัยสิทธ์ิ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี จังหวัดจันทบุรี ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช 2. ยกระดับความรู้การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชและการจัดการ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศัตรูพืชของจังหวัดจันทบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
43 2650 นางสาวณิชศิภา ชาวนาฟาง 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ปี 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 2. การพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดจันทบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
44 2728 นางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์ 1. การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน อ าเภอแหลมสิงห์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมสิงห์ 2. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชน วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มคลองน้ าเค็มทันใจ อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
45 2660 นายศุภมิตร ส่องแสงจันทร์ 1. การพิจารณาคัดเลือกวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2564 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาบุคลากรในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ของส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
46 2663 นางสิรินทิพย์ มีเวียงจันทร์ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิล ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านดอนทับไก่ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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47 2816 นายชนายุส ฐิติอุดมรักษ์ 1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดชลบุรี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช 2. การขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดชลบุรี กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
48 3076 นายวีระยุทธ ละอองเอ่ียม 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเนินสง่า 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดชัยภูมิ การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชผักและผลไม้ของเกษตรกร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ในพ้ืนท่ีอ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

49 3109 นางสาวอนุสรณ์ ขุนโนนเขวา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านหัน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. การพัฒนาคุณภาพพืชผักสู่มาตรฐาน GAP ต าบลบ้านหัน (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
50 3120 นายชลธี หมุกแก้ว 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (อ้อยโรงงาน) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง 2. การส่งเสริมการผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP ต าบลหนองบัวแดง และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
51 3260 นางสาวอังคณา เดชอูป 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงราย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2565
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ต้นแบบร่วมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 

จังหวัดเชียงราย
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52 3306 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ ปิงค า 1. การส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานปลอดภัย ตามมาตรฐาน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสถาน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

53 3316 นายสุรินทร์ ต๊ะกาบโพธ์ิ 1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ัวเหลืองต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปี 2563 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงแสน 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลือง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดเชียงราย ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
54 3317 นางสาวตติยา ตาแก้ว 1. การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงแสน 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดเชียงราย ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ให้เป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) ของอ าเภอเชียงแสน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
จังหวัดเชียงราย ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
55 3363 นายบุญฤทธ์ิ ศรีมาปัน 1. โครงการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ข้าวนาปี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปีการผลิต 2564/2565 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ DOAE Farmbook ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพ่ือขยายผลการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
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56 3413 นางสาวอาทิตยา พรมค าอ้าย 1. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การให้บริการสมาชิกและเกษตรกร อ าเภอพญาเม็งราย ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงราย 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้เป็นแหล่งผลิต 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

เพ่ือให้บริการและจ าหน่ายสารชีวภัณฑ์เพ่ือการก าจัดศัตรูพืช 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
57 3414 นางสาวณภาภัช เหล็กชุบ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปี 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอพญาเม็งราย 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตและแปรรูปผลไม้ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดเชียงราย ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
58 3421 นางสาวมาลี ป้อมปัง 1. การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้เมืองหนาวผาต้ัง นางสาว ชิชญาส์ุ ใจมีสุขมากล้น 30 วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านผาต้ัง หมู่ 14 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงแก่น เพ่ือแปรรูปผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2564 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

เมืองหนาวผาต้ัง บ้านผาต้ัง หมู่ 14 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตร ด้านไม้ผลเมืองหนาวของอ าเภอเวียงแก่น และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
59 3427 นายสุขุม เครือปินใจ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ชา) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2. แนวทางการจัดท าแผนท่ีเพ่ือใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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60 3592 นางสาวเปรมอร ธัมมะ 1. โครงการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2564/2565 ต าบลสะเมิงใต้  อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง 2. การพัฒนาการผลิตอะโวคาโด ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลัก GAP ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
61 3768 นางสาวชุติมา อ่องศรี 1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอปะเหลียน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดตรัง ปี 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอปะเหลียน 2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตแตงโม ต าบลเกาะสุกร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดตรัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
62 3933 นางสาวจารุนิตย์ ทรัพย์สาร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลแม่กุ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดตาก ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
63 3940 นางสาวรัชนีวรรณ สิงห์ก๋า 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วม ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  อ าเภอ แม่สอด ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ปี 2565 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดตาก 2. การพัฒนาการผลิตพืชผัก ปลอดภัย  GAP  ในต าบล แม่ตาว  และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

อ าเภอ แม่สอด จังหวัดตาก  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
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64 4040 นายสันติชัย นารานิทัศน์ 1. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/ นางสาวพิชญาภา พงษ์พัว 20 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย 20 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพ่ือประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

วิสาหกิจชุมชนระดับอ าเภอประจ าปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนวังตะกู 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
ต าบลวังตะกู และวิสาหกิจชุมชนเอ้ือสุข ต าบลถนนขาด 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
2. การส่งเสริมการผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สู่ระบบมาตรฐานเกษตร การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
อินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
65 4050 นางเจนจิรา สุขสวัสด์ิ 1. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าตาลแว่นจากตาลโตนด ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ าตาลโตนด ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดสงขลา แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
จังหวัดนครปฐม 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองดินแดง วันประกาศผลการคัดเลือก

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

66 4054 นางสาวกาญจนา ค ากองแก้ว 1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนครปฐม ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดนครปฐม 2. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงต าบลดอนยายหอม และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

67 4170 นายบรรจง ชุ่มเสนา 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ศพก.) อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาแก 2. การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดนครพนม คุณภาพ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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68 4311 นางสาวลักษณ์ใจ นันทสกุลกาญจน์ 1. การด าเนินโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อ าเภอโชคชัย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโชคชัย 2. แนวทางการส่งเสริมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา Farmbook Application อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
69 4316 นายชูเกียรติ ชึขุนทด 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นาปี ปี 2563 ต าบลโชคชัย และต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดนครราชสีมา 2. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

แบบแปลงใหญ่ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

70 4343 นางสาวนุฐทรานันท์ กัณหาป้อง 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอขามทะเลสอ 2. แนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติซ้ าซาก อ าเภอขามทะเลสอ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
71 4518 นายธนพล กลึงกลาง 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวอัญชลี สุวรรณ 20 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในโรงเรียนเทศบาลต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง ปี 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

สู่การเป็น Smart Farmer ในพ้ืนท่ีอ าเภอโนนแดง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดนครราชสีมา
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72 4521 นางสาวอัญชลี สุวรรณ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้ปลูกข้าวนาปี ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครราชสีมา 2. การส่งเสริมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคช่ัน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook) อ าเภอโนนแดง 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
จังหวัดนครราชสีมา 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
73 4613 นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์ 1. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ไม้ผล) ปีงบประมาณ 2563 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผลิตสินค้า ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
74 4762 นายพรชัย แก้วสวัสด์ิ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด 2. การพัฒนาการผลิตมังคุดแปลงใหญ่ ต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

75 4781 นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร 1. การด าเนินงานพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (One Stop Service) อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ ปี 2564 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ควนศรีทัยพัฒนา อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

76 4811 นางสาวนิษา จรณโยธิน 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 2. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่การเป็น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช Smart Farmer อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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77 4858 นางสาวจิรนันท์ นนทะน า 1. จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และจัดเวทีขยายผล ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ภายใต้โครงการอาสาสมัครเกษตร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครสวรรค์ 2. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

78 4961 นางสาวเยาวเรศ กิตติตระการ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หลัก (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อย) ปี 2563/64 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอตากฟ้า ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ต าบลพุนกยูง อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

79 4969 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิดี 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้น า อ าเภอเก้าเล้ียว จัหวัดนครสวรรค์ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักงานเกษตรอ าเภอเก้าเล้ียว ปี 2564 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตมะลิลาของเกษตรกร ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

80 4983 นางสาวเกวริน เขียวเกษม 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว นางอรทัย จิโรจนนุกุล 30 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร ต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
จังหวัดนครสวรรค์ 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

ในต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
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81 4989 นางสาวณัฐณิชา กวีวัฒนา 1. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมตาบง ปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดนครสวรรค์ 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรพืชชุมชน 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

82 5012 นายวิโรจน์ กิจไมตรี 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย 10 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นต้นแบบด้าน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

การสร้างความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

83 5183 นางสาวพัชราภรณ์ บุญมา 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  Smart Group จังหวัดน่าน ปี 2564 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดน่าน ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
84 5236 นางสาวรัชฎาภรณ์ ค าหลวง 1. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีต าบลปัว อ าเภอปัว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดน่าน ปี 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอปัว 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดน่าน ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

85 5249 นายธวัชชัย เข่ือนเพชร 1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร นายนพรัตน์ จิโน 20
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) อ าเภอเวียงสา 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2564
จังหวัดน่าน 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 

Farmer อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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86 5305 นายพิทักษ์ สัญใจ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อเกลือ 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพ กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดน่าน อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2565 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
87 10207 นายจีรวัฒน์ แพงแสน 1. การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพ่ือยกระดับภาคการเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สู่เกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับชุมชนตามมาตรฐาน การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต GAP และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 2. การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดบึงกาฬ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

พ.ศ.2565 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

88 10313 นางสาวนิตยา สมภูงา 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชผัก) นายสุวิท บริสุทธ์ิ 30 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปี 2564    วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงโขงหลง 2. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการผลิตผักให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดบึงกาฬ ปลอดภัย GAP ในแปลงใหญ่พืชผัก ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

จังหวัดบึงกาฬ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

89 5331 นางสาวพัดชา อะตะนิตย์ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

2019 (Covid-19)

90 5358 นางสาวมณฑยา รักษา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลสะแกโพรง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564/65
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 2. การพัฒนาเกษตรกรในการบริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
จังหวัดบุรีรัมย์ เช่ือมโยงเครือข่าย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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91 5369 นายบุญญฤทธ์ิ กรานประโคน 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันส าปะหลัง) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านกรวด 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดบุรีรัมย์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

92 5417 นายวงศกร ล้ีศิริจรรยากุล 1. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ท่ี 5 บ้านซาด ต าบลมะเฟือง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทไธสง 2. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลมะเฟือง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
93 5438 นางรุจาภา เอ่ียมเอ็ม 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลหนองบอน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอประโคนชัย 2. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผัก) กลุ่มแปลงใหญ่ผัก (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดบุรีรัมย์ ผสมผสานห้วยเสลาอินทรีย์ ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

94 5463 นางสาววิไลลักษณ์ พุฒนอก 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลเมืองไผ่ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564/65 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองก่ี 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เครือข่าย อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

95 5491 นางสาวศิรินาถ เท่ียงธรรม 1. การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (Smart Farmer) อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ส านักงานเกษตรอ าเภอพลับพลาชัย 2. การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร อ าเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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96 5505 นางสาวนรารัตน์ หมานจันทร์ 1. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย อ าเภอโนนสุวรรณ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

บ้านนาตากลม ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

97 5591 นางสาวธารณ์ ภิญโญ 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว 2. การส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ่อเงิน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดปทุมธานี อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
98 5584 นายณรงค์กฤช ดิสปรีชา 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมากเหลือง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปี 2565 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกา 2. การส่งเสริมการตลาดรูปแบบออนไลน์ของแปลงใหญ่หมากเหลือง 
 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดปทุมธานี ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
99 5605 นางสาวอร่ามศรี สุวัตถิกุล 1. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีในปีงบประมาณ นายศุภกิจ นาเจริญ 30 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2562 แปลงใหญ่มะพร้าวบางตลาด อ าเภอคลองเข่ือน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามโคก จังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ผักโดยใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

100 5710 นายสมรักษ์ ส่ือสกุล 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดู ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านมาบเหียง ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปี 2564
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 2. การพัฒนาการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตร

อินทรีย์บ้านดงบัง ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี
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101 5894 นางขวัญทิชา กิจบ ารุง 1. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน นางสาวกลอยตา  แก้วเกษ 10 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (อุทกภัย) ปี 2564 นายจิรวัฒน์  หาเรือนมิตร 10 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือ กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
102 5905 นางสาวกลอยตา แก้วเกษ 1. การส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการท า นางสาวปิยนันท์  เพชรทองเกล้ียง 10 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพืช ให้เหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

2. การเพ่ิมศักยภาพกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

103 5917 นางสาววิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี 1. การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางบาล 2. การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าวิสาหกิจชุมชน (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

104 5930 นายนครินทร์ โพธาสินธ์ 1. การด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (One Stop Service) ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลตลาดเกรียบ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

105 5983 นายธนทัต อินทชิต 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลกุฎี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564/65
ส านักงานเกษตรอ าเภอผักไห่ 2. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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106 5996 นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ข้าวนาปี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564/65 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าเรือ 2. ส่งเสริมการใช้แอปพลิเคช่ัน Farmbook ในพ้ืนท่ีต าบลท่าเจ้าสนุก กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
107 6082 นางสาวมณีรัตน์ วงค์วิลาศ 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอดอนตูม ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครปฐม ปี 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอกค าใต้ 2. การพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุ่งวัดใหม่ ต าบลดอนศรีชุม และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดพะเยา อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
108 6134  นางสาวนิติภรณ์ เกตุแก้ว 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอตะก่ัวทุ่ง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพังงา แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในจังหวัดพังงา (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
109 6137 นางสาวอรวรรณ พานิกร 1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพังงา ปี 2564 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดพังงา และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
110 6139 นางสาวอรอุมา ชูชีพ 1. การจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามแผนงานโครงการ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การบูรณาการงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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111 6141 นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ์ 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงา ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การขับเคล่ือนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ในรูปแบบส่ือดิจิทัลในจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
112 6144 นายภักดี ทิพย์ไกรลาศ 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.เครือข่าย) บ้านป่าครองชีพ ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดภูเก็ต และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 2. การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ไม้ผลอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
113 6162 นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์ 1. ผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มอารักขาพืช ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 2. การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมจังหวัดพังงา (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

114 6155 นางสาวพนิดา แก้วมณี 1. การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปี 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดพังงา 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนอ าเภอเกาะยาว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดพังงา สู่ความเป็น Smart Group ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

115 6291 นางสาวบัณฑิตา ชูจิต 1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ าเภอตะโหมด ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพัทลุง ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะโหมด 2. การส่งเสริมและยกระดับการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) 
จังหวัดพัทลุง ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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116 6389 นายอัษฎกร ขุนพิลึก 1. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 5 ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดพิจิตร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

117 6471 นางพิรุฬห์วัลย์ อ่ิมอ่อง 1. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสนามคลี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
กลุ่มอารักขาพืช 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ศจช.) จังหวัดพิษณุโลก ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
118 6469 นางวีรรัช ชีพธ ารง 1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก 2. การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูนาปี (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดพิษณุโลก ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
119 6741 นางสาวมะลิสา ถือศิล 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองไผ่ 2. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านโนนสีทอง ต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

120 6759 นายกิตติธัช มะโนสา 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาวังเตียน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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121 6900 นายปฏิภาณ สมบัติบูรณ์ 1. การด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชุมชนบ้านดงงาม ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสอง 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดแพร่ ต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
122 7017 นายสุพจน์ ดียะตาม 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพืชผัก ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2563 ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบรบือ 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในกลุ่มแปลงใหญ่ผัก บ้านแสบง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดมหาสารคาม หมู่ 8 ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
123 7249 นางสาวเพชรรัตน์ วงค์ธานี 1. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
124 7262 นายชัยนุวัฒน์ ปูนค าปีน 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอปาย 2. การส่งเสริมการด าเนินงานในรูปแบบนิติบุคคลของกลุ่มแปลงใหญ่ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระเทียม อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
125 7274 นางสาวอ าไพวรรณ พงศ์รัตน 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สะเรียง 2. การพัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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126 7681 นางสาวนุชรีย์ ย่ีหวา 1. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
127 7508 นางสาวชุติมา ยานสาร 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลเหนือเมือง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีในกลุ่มแปลงใหญ่ผัก และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
128 7551 นายสมหมาย สีเนหะ 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด าริฯ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย 2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดร้อยเอ็ด การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเกษตรวิสัย (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

129 7661 นายนิรันทร์ อุตระวิเศษ 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลยางค า ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนทราย 2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
130 7675 นายประภาษณ์ หลักแวงมล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสมเด็จ 2. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
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131 7873 นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดราชบุรี สินค้าเกษตร อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
132 7910 นางสาวยุพิน บุญยง 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลจอมบึง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจอมบึง 2. การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่หม่อนผลสด ต าบลจอมบึง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดราชบุรี อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
133 7921 นางสาวฤทัยรัตน์ เต้ียเนตร 1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวสวนเกษตร นางจุฑารัตน์ ทัดแก้ว 20 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แม่ทองหยิบด าเนินสะดวก ต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอด าเนินสะดวก แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปี 2563 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดราชบุรี 2. การส่งเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเท่ียว (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

เชิงเกษตร อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

134 7949 นายภนกฤด อุ่นพิพัฒน์ 1. งานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอโพธาราม (ด้านพืช) ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธาราม 2. โครงการยกระดับคุณภาพแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์การเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดราชบุรี ต าบลนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
135 7979 นายศักด์ิชัย วิชาน า 1. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้นแบบ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ด้วย Marketing Transformation เพ่ือพัฒนาธุรกิจเกษตร 

จังหวัดลพบุรี
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136 8263 นางเรณู โรมา 1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดล าปาง กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
137 8170 นำงสำวธรำพร ยืนยงค์ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ปี 2562 - 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอห้ำงฉัตร 2. การขยายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือข่าย และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดล ำปำง ให้ครอบคลุมทุกต าบลของอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
138 8245 นำงสำวปรียำนุช นิพำพันธ์ 1. โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยปางงุ้นสีเขียว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอวังเหนือ 2. การพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวชุมชนบ้านแพะใต้ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดล ำปำง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
139 8308 นำยชำญศิลป์ ชำวยอง 1. โครงการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเวียงหนองล่อง 2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการใช้กับดักแมลงวันผลไม้ ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดล ำพูน ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงต าบลวังผาง และเกษตรกรในพ้ืนท่ี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

140 8417 นายเอกนรินทร์ วิชชาธร 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร อ าเภอฟากท่า ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงคาน 2. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ให้กับเกษตรกร
จังหวัดเลย ปลูกมะม่วง ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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141 8462 นายธีรชัย เช่ียวชาญศิลป์ 1. การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (การจัดต้ังแปลงใหญ่) อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ปี 2563 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากชม 2. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสู่การเป็น กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดเลย หมอพืชชุมชน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
142 8543 นายใหม่ ก าไมล์ 1. การส่งเสริมและพัฒนา Smart Farmer ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer โดยใช้ และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เครือข่ายในระดับอ าเภอ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

143 8535 นายดวงสมร วิเชียร 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดศรีสะเกษ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
144 8548 นางชลธร เวชพันธ์ 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลน้ าค า ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 2. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดศรีสะเกษ  ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
145 8595 นายท านอง แก้วกันหา 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลส าโรงตาเจ็น 
ส านักงานเกษตรอ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
จังหวัดศรีสะเกษ 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

ต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
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146 8634 นายทิวนาถ วงษ์วัง 1. การด าเนินงานส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ นางปาริชาติ พุทธรักษ์ 15 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ต าบลทุ่งไชย นางสาวแสงดาว นันทะ 10 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือข่าย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

147 8658 นายภิชาติ เพชรนาม 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยทับทัน 2. แนวทางการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือขับเคล่ือน 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ การด าเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

อ าเภอห้วยทับทัน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

148 8946 นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร 1. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านส่ือเว็บไซต์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเกษตร ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
149 9041 นางสาวอทิตยา มณีดุลย์ 1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอสะเดา ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา ปี 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเดา 2. การพัฒนาคุณภาพทุเรียนสู่มาตรฐาน GAP อ าเภอสะเดา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

150 9192 นางสาวชมพูนุท กิจแก้ว 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้ึนทะเบียน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ 
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151 9222 นายอภิชาติ สุขเจริญคณา 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ .ศ.2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ (ศพก.) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
152 9228 นายสุรนาท ศรีพันธ์ 1. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือความย่ังยืน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเสาธง 2. การส่งเสริมการผลิตและการเพ่ิมมูลค่ามะม่วง อ าเภอบางเสาธง และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
153 9327 นางสาวนภาพร โมธินา 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จังหวัดสระแก้ว ปี 2565 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การขยายผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จังหวัดสระแก้ว แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
154 9329 นางสาวเพ็ญนภา กุลมงคล 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมและพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
155 10582 นายสันทัด ทับไทย 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอวังน้ าเย็น ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564
กลุ่มอารักขาพืช 2. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
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156 9366 ว่าท่ีร้อยตรีปรวัฒน์ สีฟูม 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต าบลผักขะ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอวัฒนานคร 2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงบ้านบ่อนางชิง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสระแก้ว หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
157 9452 นางสาวรวิสรา นาคีรักษ์ 1. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ 4 ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสระบุรี 2. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพุแค 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

158 9473 นายฉัตรชัย มาม่ังค่ัง 1. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการท านาปรัง ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ปี 2565 วันประกาศผลการคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองโดน 2. การส่งเสริมการผลิตพืช ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
จังหวัดสระบุรี  (GAP) ของเกษตรกรอ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 2565 ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน
159 9512 นางเยาวรี จันทนวงษ์ 1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี นายเฉลิมชัย  ผ้ึงปาน 20 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พ.ศ.2563 - 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
160 9573 นางสาวปรียานุช คุ้งวารี 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย นายส าเริง ภูมลา 20

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร จังหวัดสุโขทัย
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
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161 5306 นางหทัยกาญจน์ อิกไวย์โล 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลตล่ิงชัน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปี 2564/65 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านด่านลานหอย 2. การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินบ้านวังหาด กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุโขทัย ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
162 9643 นางสาวกิตติยา โฮซิน 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ปี 2564 อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีส าโรง 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสุโขทัย ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
163 9662 นางสาวสุจิตรา สหายมิตร 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน นางสาวทวีพร  เขียวแก้ว 10 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย อ าเภอกงไกรลาศ แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดสุโขทัย 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอกงไกรลาศ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

จังหวัดสุโขทัย ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

164 9663 นางสุรีรัตน์ พูลเจริญศิลป์ 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพลิเคช่ันฟาร์มบุ๊ค ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ปี 2564 ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ 2. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
จังหวัดสุโขทัย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
165 9773 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี 1. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ด้านพืช ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์ ปี 2564
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. การส่งเสริมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่าน 

DOAE Farmbook Application และการใช้ประโยชน์ของเกษตรกร
ในต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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166 9783 นางสาวนิภาพร สมศรี 1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอสองพ่ีน้อง 2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนงาน กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบปลอดการเผาในพ้ืนท่ีอ าเภอสองพ่ีน้อง 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

167 9936 นายรัฐกรณ์ ธรรมปรีชา 1. ผลการด าเนินงานโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าเภอกะทู้ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดภูเก็ต ปี 2564 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนม 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลพลูเถ่ือน อ าเภอพนม ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6
แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่

168 9978 นางสาวสุปรียา เพ็ชรรักษ์ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - วันประกาศผลการคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านนาเดิม 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยางพารา ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
169 10035 นายณัทกฤช แววดี 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุรินทร์ 2. แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวมะลิอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ และเคร่ืองทุนแรงในกลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

จังหวัดสุรินทร์

170 10058 นางสาวเอบี ระย้าย้อย 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปี 2564 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมพลบุรี 2. แนวทางการเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตข้าวส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
จังหวัดสุรินทร์ ในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
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171 10075 นางสาวเกษศณี พรมมี 1. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านตานี ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปราสาท 2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดสุรินทร์ บ้านตานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
172 10165 นายธราธร ประดับสุข 1. การด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าดวน 2. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) บ้านอู่โลก หมู่ท่ี 6 และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
จังหวัดสุรินทร์ ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
173 10655 นายพิชิต บุตรดี 1. การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต าบลสร้างก่อ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปี 2564 แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ 2. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลสร้างก่อ วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดอุดรธานี อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
174 10733 นายบัณฑิต อุปสิทธ์ิ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร นางสาวนงนุช ใจเงิน 20 ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group อ าเภอลับแล ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564 และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

175 10793 นางสาวกัญญศร สังข์ตรีเศียร 1. การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร อ าเภอพิชัย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอพิชัย 2. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล/อ าเภอ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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176 10807 นายนิรุตต์ิ แจ้งเป่ียม 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรม การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กลุ่มอารักขาพืช ประจ าปี 2564 กองการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดการใช้สารเคมีและช่วยลด 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดอุตรดิตถ์  1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
177 10773 นางสาวนงนุช ใจเงิน 1. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการผลิต 2564 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอลับแล 2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการต้นแบบ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
178 10931 นางสาวพุทธชาติ แก้วเขียว 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 นายประกาศิต แวงวรรณ 10 วันประกาศผลการคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตพืชผักอินทรีย์  ต าบลแก่งโดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 2. แนวทางการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่าย Young Smart ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

Farmer จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

179 11004 นายธนชัย จารุจิต 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2564 สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง 10 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลชีทวน นางสาวลลิตตา พานิชผล 10 ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคและ

แมลงศัตรูข้าว ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองดูน 
ต าบลชีทวน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
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180 11012 นายพิทยา โนรีรัตน์ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามสังกัดดังต่อไปน้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมู่ 11 ต าบลค้อทอง อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนท่ีต าบลค้อทอง กองการเจ้าหน้าท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 1.1 กอง/ส านักส่วนกลาง

1.2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช
181 11172 นางสาวอรอนงค์ แสงอ่อน 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายอินทัช  จันทร์เรือง 10 1.3 สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ศพก.) จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564 นายอนันต์  ศรีแก้ว 10 การเกษตร (ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และต าแหน่งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ (ศพก.) จังหวัดอ านาจเจริญ 2. ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอ าเภอ/จังหวัด

ให้ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
182 11180 นางสาวนารียา แก้วเกาะ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต าบลน้ าปลีก ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2564    แล้วแต่กรณี ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 2. แนวทางพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลน้ าปลีก วันประกาศผลการคัดเลือก
จังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ (ภำยในวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2565)

ท้ังน้ี หากไม่สามารถส่งผลงานภายใน
183 1776 นายพงษกรณ์ เอ่งฉ้วน 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลพรุเตียว ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ส่งผลงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ปี 2563 ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุผล
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาพนม 2. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เช้ือไตรโคเดอม่าในแปลงใหญ่ทุเรียน ความจ าเป็นไปยังส านักงานส่งเสริม
จังหวัดกระบ่ี ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี และพัฒนาการเกษตร เพ่ือด าเนินการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร
184 1798 นางสาวนารีรัตน์ เหลือสม 1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต าบลตล่ิงชัน ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ - ท่ี กษ 1002/ว 4 ลว 3 มกราคม 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอเหนือคลอง 2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี
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ชำยแดนใต้
1 1556  นางสาวฮาดียะ ดะเซ็ง 1. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของบอนสีพันธ์ุ นายนัฐศักด์ิ  เตาวะโต 10

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ “เจ้ากรุงเดนมาร์ก”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
จังหวัดยะลา
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา

2 5063 นางสาวปานใจ ด านิล 1. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และแปรรูปข้าว อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ระดับอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส

3 5070 นางสาวอลิตา เบ้ียขาว 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมไทย ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บ้านโคกศิลา ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส แบบแปลงใหญ่ในระดับอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส

4 5170 นางสาวรัชนี เต๋เอียดหยอ 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ส านักงานเกษตรอ าเภอเจาะไอร้อง 2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ต้นแบบ ในพ้ืนท่ี

อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
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ต ำแหน่ง สัดส่วน
เลขท่ี ร้อยละ หมำยเหตุ

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด ผลงำน/ข้อเสนอแนวคิด ผู้ร่วมด ำเนินกำร

5 5172 นางสาวธนพร ฮัมดาหลี 1. การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข้าวโพดลายจุดด้วยวิธีผสมผสาน ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ
ส านักงานเกษตรอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2564
จังหวัดนราธิวาส 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรสู่ Smart Group

ในพ้ืนท่ีอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

6 5817 นางสาวยาวารี อาแว 1. การยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมโบราณ นายอุสมัน อาบู 20
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สู่ Smart Group ระดับอ าเภอ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอมายอ อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ปี 2564
จังหวัดปัตตานี 2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

7 7304 นางสาวจุฑาทิพย์ โพชนุกูล 1. ผลการด าเนินงานพัฒนา Smart Farmer และ Young ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ปี 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ประจ าปี 2565

8 9139 นางสาวจุฑาพร บุญรัศมี 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรสู่ Smart group ไม่มีผู้ร่วมด าเนินการ -
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปี 2564
ส านักงานเกษตรอ าเภอมะนัง 2. การพัฒนาคุณภาพของขม้ินในพ้ืนท่ีอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล


