
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให�มีความ
เข�มแข็ง สามารถลดต�นทุน เพ่ิมผล
ต�องการของตลาด และเป(นหน�วยงานท่ีให�บริการทางการเกษตรแก�เกษตรกร 

ในป*งบประมาณ พ
การเกษตร(TrainingandVisitSystem 
พัฒนาเกษตรกร องค;กรเกษตรกร 

รายงานประจําป* 
การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในป*งบประมาณ พ
ประชาสัมพันธ;ผลการดําเนินงานดังกล�าวสู�หน�วยงาน องค;กร ส�วนราชการ และผู�สนใจท่ัวไป และหวังเป(น
อย�างยิ่งว�าเนื้อหาของรายงานประจําป* 
ไปใช�โดยเฉพาะด�านการส�งเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป
 2563 

������ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให�มีความ
ลดต�นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค�าในสินค�าเกษตร และจัดการสินค�าเกษตรได�ตามความ

ต�องการของตลาด และเป(นหน�วยงานท่ีให�บริการทางการเกษตรแก�เกษตรกร  

ในป*งบประมาณ พ .ศ . 2563 ได�มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด�านการเกษตรผ�านระบบส�งเสริม
TrainingandVisitSystem : T&VSystem) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ขยายผลโครงการ

พัฒนาเกษตรกร องค;กรเกษตรกร ให�เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได� มีความม่ังคงในอาชีพการเกษตร 

รายงานประจําป* 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมฉบับนี้ได�จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวม
การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในป*งบประมาณ พ .

าสัมพันธ;ผลการดําเนินงานดังกล�าวสู�หน�วยงาน องค;กร ส�วนราชการ และผู�สนใจท่ัวไป และหวังเป(น
อย�างยิ่งว�าเนื้อหาของรายงานประจําป* 2563 ฉบับนี้ จะเป(นประโยชน;ต�อภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีสามารถนําข�อ

การเกษตรพอสมควร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

 

 

2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีบทบาทในการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให�มีความ
และจัดการสินค�าเกษตรได�ตามความ

ารเกษตรผ�านระบบส�งเสริม
ขยายผลโครงการต�างๆเพ่ือ

ให�เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได� มีความม่ังคงในอาชีพการเกษตร  

มฉบับนี้ได�จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมผล
.ศ 2563 และเผยแพร�

าสัมพันธ;ผลการดําเนินงานดังกล�าวสู�หน�วยงาน องค;กร ส�วนราชการ และผู�สนใจท่ัวไป และหวังเป(น
ฉบับนี้ จะเป(นประโยชน;ต�อภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีสามารถนําข�อมูล

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 กันยายน 2563 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
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ส�วนที่ 1 ข"อมูลภาพรวมของหน�วยงาน  

 ประวัติการก�อต้ังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 3 

 วิสัยทัศน; 3 

 พันธกิจ 3 

 ค�านิยม 4 

 ภารกิจและอํานาจหน�าท่ี 4 

 โครงสร�างองค;กรสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 5 

 แผนท่ีตั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 6 

 อัตรากําลังเจ�าหน�าท่ี 7 

 งบประมาณรายจ�ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2563 8 

 ทิศทางการดําเนินงานของกรมส�งเสริมการเกษตรกร ประจําป*งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
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ส�วนท่ี 2 ผลการปฏิบัติราชการ  

 กลุ�มยุทธศาสตร;และสารสนเทศ 

กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

กลุ�มอารักขาพืช 

กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

12 

12 

12 

12 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู"บริหารสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

นายเฉลิมยศ  ชัยคุณแสง
หัวหน"ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

นางพลัศริญญา  อมรพันธุ5ศักด์ิ 
หัวหน"ากลุ�มอารักขาพืช 

รายงานประจําป
 2563 

 

 

 

นายบุญเลี้ยง  ข�ายม�าน 
เกษตรจังหวัดนครปฐม 

ผู"บริหารสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ประจําป
งบประมาณ 2563 

นายประมวล  ง"วนพริ้ง
หัวหน"ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเฉลิมยศ  ชัยคุณแสง 
หัวหน"ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

นางศศิธร  ชาญประเสริฐหัวหน"า

กลุ�มยุทธศาสตร5และสารสนเทศ 
นางสาวชรินทร5  เนตร

 

2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

นายประมวล  ง"วนพริ้ง 
หัวหน"ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

นางสาวชรินทร5  เนตรแก"ว 
หัวหน"าฝ:ายบริหารทัว่ไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอดุลย5  ธัญญเจริญ 
เกษตรอําเภอนครชัยศรี 

สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี

นายกมล  แสงสีงาม 
เกษตรอําเภอบางเลน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน

รายงานประจําป
 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู"บริหารสํานักงานเกษตรอําเภอ 
ประจําป
งบประมาณ 2563 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี 

นางสมลักษณ5  ฟ=กป>อม 
เกษตรอําเภอสามพราน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน 

นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน5 
เกษตรอําเภอกําแพงแสน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน 

นางสาววัฒนา  คุ"มครอง 
รักษาการแทนเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 

 

2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

นายศักดา อรุณรุ�งโรจน5 
เกษตรอําเภอดอนตูม 

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม 

นางวันดี  พรหมมา 
เกษตรอําเภอพุทธมณฑล 

สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับท่ี4 พ .ศ . 2510 เพ่ือขอจัดต้ังกรมส�งเสริม
การเกษตร ได�เข�าสู�ระเบียบวาระการประชุมสภาร�างรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2510ท่ีประชุมลงมติ
รับหลักการและได�ประกาศใช�เป(นกฎหมายให�ตั้งกรมส�งเสริมการเกษตรได�เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคมพ .ศ. 2510
ต�อมาได�ประกาศใช�พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ .ศ . 2511วันท่ี 18 มิถุนายน 
2511 คืองานส�งเสริมการเกษตรของสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร งานส�งเสริมและเผยแพร�
การเกษตร และงานปราบโรคและศัตรูพืช กสิกรรมจังหวัดและกสิกรรมอําเภอ ของกรมกสิกรรม งานส�งเสริม
และเผยแพร�การเกษตรข�าวจังหวัดและข�าวอําเภอของกรมการข�าวไปเป(นของกรมส�งเสริมการเกษตรดังนั้นใน
ป* พ .ศ . 2511 จึงได�จัดต้ัง “สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม”ท่ีทําการเป(นอาคารไม�ชั้นเดียวของสํานักงาน
ส�งเสริมการเกษตรเขต 4 (เดิม) มีเนื้อท่ี 15 ไร� 2 งานโดยมีนายเฉลิม ศิริวรรณ เป(นเกษตรจังหวัดคนแรก 
ต�อมาป* พ .ศ . 2524 ได�รับงบประมาณจากกรมส�งเสริมการเกษตร ก�อสร�างอาคารสถานท่ีทําการสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 2 ชั้น หลังใหม� เป(นเงิน 2,104,016 บาท พร�อมโรงเก็บเมล็ดพันธุ;และปุXยเคมี 1 หลัง เป(น
เงิน 222,000 บาท บนบริเวณเนื้อท่ีของท่ีทําการเดิม คือ เลขท่ี 131 ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย; 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป(นท่ีทําการของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเรื่อยมาจนถึง
ปZจจุบัน โดยมีเนื้อท่ีเหลือเพียง 13 ไร�  2 งาน 10 ตารางวา สําหรับอาคารท่ีทําการเดิมในปZจจุบันใช�เป(น “ท่ี
ทําการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม” 

 

 

           “เป(นองค;กรท่ีมุ�งส�งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัย โดยใช�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล�องกับพ้ืนท่ีนครปฐม สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างยั่งยืน” 

 

 

1. ส�งเสริมพัฒนามาตรฐานด�านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�คุณค�า 

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร; ศาสนา และวัฒนธรรมให�มีคุณภาพตามเกณฑ;มาตรฐาน
การท�องเท่ียว 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างความม่ันคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

 
 

วิสัยทัศน5 

พันธกิจ 

ประวัติการก�อตั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 

“ส�งเสริมการเกษตรอย�างสร�างสรรค; ก�าวทันสถานการณ; ปฏิบัติงานด�วยความภาคภูมิใจ” 
 
 
 
 
 

มุ�งม่ันบริการ  ทีมงานเป(นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 

 

1. ส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให�สามารผลิตพืชคุณภาพเพ่ือการส�งออกและบริโภคภายในประเทศ 
2. ส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค;กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนนโยบาย  แผนงาน/โครงการส�งเสริมการเกษตรและ 
ยุทธศาสตร;การพัฒนาจังหวัด 

 

 

 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม มีอํานาจหน"าท่ีดังต�อไปนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห; และวางแผนการส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค;กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  

๒. ส�งเสริมและประสานการถ�ายทอดความรู�ด�านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ 

สินค�าเกษตร 

๓. ประสานการดําเนินงานเก่ียวกับการแก�ไขปZญหาด�านการผลิตของเกษตรกร  

๔. กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ  

๕. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย  
 

 

ยุทธศาสตร5 

ภารกิจและอํานาจหน"าที่ 

คําขวัญ 

ค�านิยม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร"างองค5กรของสํานักงานเกษตรจังหวดันครปฐม

รายงานประจําป
 2563 

โครงสร"างองค5กรของสํานักงานเกษตรจังหวดันครปฐม

 

2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

โครงสร"างองค5กรของสํานักงานเกษตรจังหวดันครปฐม 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

         มีจํานวน  117   อัตรา แบ�งเป(นประเภท ดังนี้ 
 1. ข�าราชการ   จํานวน   75 อัตรา 
 2. ลูกจ�างประจํา     จํานวน     4 อัตรา 
 3. พนักงานราชการ    จํานวน   27 อัตรา 
 4. พนักงานจ�างเหมาบริการ   จํานวน     8 อัตรา 
 5. พนักงานจ�างปฏิบัติงานโครงการ  จํานวน     3 อัตรา 
 

ประเภทข"าราชการ 

ตําแหน�ง ระดับ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากว�า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อํานวยการ สูง - - 1 - 1 

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ - 8 2 - 10 

ชํานาญการ - 16 16 - 32 

ปฏิบัติการ - 15 4 - 19 

ท่ัวไป อาวุโส 2 1 - - 3 

ชํานาญงาน 2 3 1 1 5 

ปฏิบัติงาน 5 - - - 5 

รวม 9 43 23 - 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากําลังเจ"าหน"าที่ 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

ประเภทลูกจ"างประจําและพนักงานราชการ 

ตําแหน�ง 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากว�าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานประจํา 4    4 

พนักงานราชการ 9 18   27 

รวม 13 18   31 
หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

� จํานวนข"าราชการจําแนกตามเพศ 

  ชาย     30   คน    คิดเป(นร�อยละ    40   ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 

  หญิง    45   คน    คิดเป(นร�อยละ    60   ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 

 
 

� จํานวนข"าราชการจําแนกตามระดับการศึกษา   

  ตํ่ากว�าปริญญาตรี  11   คน   คิดเป(นร�อยละ   9   ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 

  ปริญญาตรี          98   คน   คิดเป(นร�อยละ  81  ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 

  ปริญญาโท          12   คน   คิดเป(นร�อยละ  10  ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

โครงการส�งเสริมการเกษตร 
(งบประมาณกรมส�งเสริมการเกษตร) 

14,424,042.38 

โครงการด"านการเกษตร 
(งบประมาณตามยุทธศาสตร5การพัฒนากลุ�มจังหวัดปริมณฑล) 

- 

โครงการด"านการเกษตร 
(งบประมาณตามยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัดนครปฐม) 

355,094.00 

งบบริหารจัดการ 473,143.00 

งบเงินอุดหนุน - 

งบลงทุน 562,000.00 

งบเบิกแทน 75,068.00 

รวมเปLนเงิน 15,889,347.38 
หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ�ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

การดําเนินงานส�งเสริมการเกษตรในป*งบประมาณ ๒๕๖๓ ให�ความสําคัญกับการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ;ในการช�วยเหลือดูแลเกษตรกร และสร�าง
รายได�ให�แก�เกษตรกร โดยเฉพาะนโยบาย”ตลาดนําการเกษตร” กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วน ต้ังแต�
ต�นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง นอกจากนี้ยังให�ความสําคัญกับการสร�างความเข�มแข็งของภาคการเกษตร 
ในระดับฐานรากด�วยการส�งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาเกษตรกรและองค;กร
เกษตรกร โดยในป*งบประมาณ ๒๕๖๓ กรมส�งเสริมการเกษตรจะมุ�งเน�นการดําเนินงานใน ๖ ประเด็นหลัก 
ดังนี้  

๑. ขยายผลโครงการพระราชดําริให�เกิดผลเป(นรูปธรรม และสืบสานศาสตร;พระราชา  
2. บริหารจัดการสินค�าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนําการเกษตรและสร�างรายได�แก�เกษตรกร 
๓. พัฒนาองค;กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ�นใหม�  
๔. สร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายและบูรณาการ การทํางานกับทุกภาคส�วน  
5. ช�วยเหลือดูแลและให�บริการกับเกษตรกร 
๖. พัฒนาองค;กรระบบการทํางาน และบุคลากร กรมส�งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการดําเนินงานของกรมส�งเสริมการเกษตรกร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

การปรับปรุงข"อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ได�ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติให�เข�าถึง เกษตรกรได�ง�ายข้ึน โดยใช�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ และการสื่อสาร ได�แก� บันทึกรูปแปลงใน ระบบการข้ึนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรแบบเดิม (Gisagro) ท่ีบันทึกด�วยคอมพิวเตอร;และในระบบใหม� (Farmmis) ท่ีบันทึกด�วยแทบเล็ต 
นอกจากนี้ได�ดําเนินการบูรณาการข�อมูลทะเบียนเกษตรกรตาม บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข�อมูลเกษตรกร(FarmerOne)” ร�วมกับสํานักงาน เศรษฐกิจ
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว; การยางแห�งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงวิทยาศาสตร;และ
เทคโนโลยีและสํานักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส; ทําให�ฐานข�อมูลทะเบียนเกษตรกรเป(นปZจจุบัน มีความ
ครบถ�วนสมบูรณ; สามารถนําไปใช�ในการวางแผนและกําหนด ทิศทางการพัฒนาด�านการเกษตรชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนซ่ึงขณะนี้ กรมส�งเสริมการเกษตรได�ทําการปรับปรุงข�อมูลทะเบียนเกษตรกรแล�ว จํานวน 5,330,838 
ครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน 89,859,322.68 ไร� 

ข�อมูล ณ วันท่ี  กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รายงานผลโครงการส�งเสริมการเกษตรงบประมาณกรมส�งเสริมการเกษตร ป
งบประมาณ 2563  

กลุ�มยุทธศาสตร5ละสารสนเทศ 

รายละเอียดตามคิวอาร5โค"ดด"านล�างน้ี 

กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

รายละเอียดตามคิวอาร5โค"ดด"านล�างน้ี 

กลุ�มอารักขาพืช 

รายละเอียดตามคิวอาร5โค"ดด"านล�างน้ี 

กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

รายละเอียดตามคิวอาร5โค"ดด"านล�างน้ี 



 

รายงานประจําป
 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

คณะผู"จัดทํารายงานประจําป
 2563 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

ท่ีปรึกษา  

นายบุญเลี้ยง  ข�ายม�าน 

ตําแหน�ง 

เกษตรจังหวัดนครปฐม 

นายเฉลิมยศ  ชัยคุณแสง 

นายประมวล  ง�วนพริ้ง 

นางศศิธร  ชาญประเสริฐ 

นางพลัศริญญา  อมรพันธุ;ศักด์ิ 

นางสาวชรินทร;  เนตรแก�ว 

หัวหน�ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

หัวหน�ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

หัวหน�ากลุ�มยุทธศาสตร;และสารสนเทศ 

หัวหน�ากลุ�มอารักขาพืช 

หัวหน�าฝnายบริหารท่ัวไป 

คณะทํางาน 

นายสุรเชษฐ; อยู�สวัสดิ์ 

นางณัฐทิยา อชิตกุล 

นายวราวุธ สุวรรณรัตน; 

นายเฉลิม นันทารียะวัฒน; 

นางสาวเรวดี บัวเพชร 

นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย; 

นางสาวภารดี เอ่ียมเทศ 

นางสาวกมลพรรณ พิมพา 

นางสาวธิดารัตน; ล้ิมติ้ว 

นางสาววสุกาญจน; ปานขริบ 

นางสาวกาญจนา คํากองแก�ว 

นางสาวสุภาวดี ขําอ่ิม 

นางสาววรัทยา เซี่ยงจoง 

นายเลิศสิ ริศรีจันทร;โฉม 

นายพรชัย แสนคําภา 

นางสาวศิริพร ทิพย;พิลา 

 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ 
เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

เจ�าพนักงานธุรการ 

เลขานุการ 

  นางสาวฐานียาเหลียววัฒนกิจ 

 

นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 


