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คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

 

โครงการ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในป 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีนโยบายท่ีตองการใหมีศูนยเรียนรูดานการเกษตรในระดับ
ชุมชนท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และชวยแกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ในพ้ืนท่ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีนโยบายใหกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 
จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ในระดับชมุชนอําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย 
การคัดเลือกศูนยเรียนรูใชหลักการ Zoning ซ่ึงมีการจําแนกพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม รวมกับความตองการของเกษตรกร จึงมีประเด็นการเรียนรูท้ังจากการพัฒนา
และการเปลี่ยนกิจกรรมตามหลักของ Zoning  เพ่ือเปนแหลงศึกษาและเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนท่ี
สนใจในดานการเกษตรจากสถานท่ีจริง เรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีทําอาชีพการเกษตรและประสบความสําเร็จ 
สามารถลดตนทุนการผลิต ผลผลิตท่ีไดเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยเนนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ี
เหมาะสม การปรับปรุงบํารุงดิน พรอมท้ังการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพ่ือนําไปสูกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานท่ีผานมาไดมีการพัฒนา ศพก. ภายใตหลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรดวยกันเอง
จึงจะเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน” ดังนั้น ศพก. จึงเปนศูนยของเกษตรกรและชุมชนในระดับอําเภอ  
มีการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ 1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การใหบริการตางๆ รวมถึงการแกไขปญหาดานการเกษตรแกเกษตรกรและชุมชน และ 3) การพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูและการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
และสถานการณในพ้ืนท่ี โดยมี ศพก. เปนหลักในการดําเนินงานและมีศูนยเรียนรูหรือจุดเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปน 
จุดเรียนรูเฉพาะทาง เชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเรียนรู 
ดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ฯลฯ เปนเครือขายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรูใหสมบูรณและ
ครอบคลุมหลากหลายสาขาทางการเกษตร และตรงกับความตองการของเกษตรกรในชุมชน ซ่ึงภาคราชการ
จะตองเขาไปรวมดําเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให ศพก. สามารถปฏิบัติงานไดและมีความเขมแข็ง 
รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ  

 การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. จึงตองมีการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานท้ังศูนยหลักและ
ศูนยเครือขายใหมีความพรอมในการดําเนินงาน สามารถใหบริการดานการเกษตรแกเกษตรกรไดอยางแทจริง 
มีการประสานงานกันระหวาง ศพก. เปนเครือขาย ท้ังในระดับจังหวัด เขต และประเทศ รวมท้ังใหมีการบูรณาการ
และเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. รวมกัน  
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2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย และศูนยเครือขาย ใหมีความพรอมในการใหบริการ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด แกเกษตรกร รวมท้ังการใหบริการทาง
การเกษตรดานตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี  

2.2 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู 
2.3 เพ่ือเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกปญหาและพัฒนา 

การเกษตรในพ้ืนท่ี 
 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการใน 77 จังหวัด 882 อําเภอ ประกอบดวย  

3.1 ศูนยหลัก ไดแก ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย  
รวม 882 ศูนย 
 3.2 ศูนยเครือขาย ไดแก 

3.2.1 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) อําเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย 
3.2.2 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อําเภอละ 2 ศูนย รวม 1,764 ศูนย 

 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรมการดําเนินงานของ ศพก. ประกอบดวย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
 4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
 4.2 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. 
 4.4 การพัฒนาเกษตรกรผูนํา 
 4.5 การพัฒนาศูนยเครือขาย 
 4.6 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
เปาหมาย เปนการพัฒนาศักยภาพ ศพก.ใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร

ของชุมชน เปนสถานท่ีใหบริการขาวสาร บริการดานการเกษตร รวมท้ังเปนสถานท่ีรับเรื่องรองเรียนของ
เกษตรกรในชุมชน โดยการ 

4.1.1 วิเคราะหศักยภาพ ศพก. และจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการ 
ศพก. รวมกับเกษตรอําเภอดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของ ศพก. และจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนา 

4.1.2 พัฒนาฐานเรียนรู โดยสํานักงานเกษตรอําเภอรวมกับเกษตรกรตนแบบพัฒนา 
ฐานเรียนรู เพ่ือท่ีจะเปนจุดถายทอดเทคโนโลยี และเปนจุดสาธิตบนความพรอมของศูนยเรียนรูฯ ท่ีสอดคลอง
และสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู โดยใหมีองคความรูของฐานการเรียนรูนั้น ๆ ประจําไวท่ีฐานการเรียนรูดวย 

)เพ่ือใหผูสนใจเขามาศึกษาเรียนรูดวยตนเองได (  ท้ังนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรูตามบทบาทของแตละหนวยงาน 
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4.1.3 พัฒนาแปลงเรียนรู  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรกรตนแบบ ปรับปรุงและ
พัฒนาแปลงเรียนรูของเกษตรกรใหมีความพรอมในการถายทอดความรู ในเรื่องของการลดตนทุนและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดทําปายแปลงเรียนรู
ใหเห็นไดชัดเจน 

4.1.4 กําหนดหลักสูตรการเรียนรู โดยเกษตรอําเภอรวมกับเกษตรกรตนแบบ รวมกัน
กําหนดหลักสูตรการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดทําแผนการเรียนรูของเกษตรกร 
ท่ีจะเขามาเรียนรูท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
และความตองการของชุมชน โดยเนนประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (เพ่ิมผลผลิต  
ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปดวย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตร
เสริม ดังนี้ 

1) หลักสูตรหลัก ไดแก การลดตนทุน มาตรฐานเกษตร Zoning บัญชีครัวเรือน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความตองการของชุมชน 
และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ 

2) หลักสูตรบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรผสมผสาน  
3) หลักสูตรเสริม เชน การใชน้ําอยางรูคุณคา องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน 
4.1.5 พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณศูนยฯ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังจัดทํา/

ปรับปรุงขอมูลประจําศูนย ใหมีความพรอมในการใหบริการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรกรตนแบบ 
ประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

4.1.6 เช่ือมโยงศูนยเครือขาย และจุดเรียนรูตาง ๆ ในอําเภอ เพ่ือใหมีการเสริมหนุน ศพก. 
และเสริมหนุน ซ่ึงกันและกันในการถายทอดความรูและการใหบริการดานการเกษตรของชุมชน  

 
4.2 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน 
1) การประชุมคณะทํางาน ศพก. (สวนกลาง) โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม 

การเกษตร จัดประชุมคณะทํางาน ศพก. ในสวนกลาง เพ่ือการบริหารโครงการ 
 
2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. อยางนอย 2 ครั้ง  โดยเกษตรกรตนแบบ 

(ประธานคณะกรรมการ ศพก.) และเกษตรอําเภอ จัดประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการไดรวมกันวิเคราะหและ
วางแผนการดําเนินงานของ ศพก. การรับรองศูนยเครือขาย การสรุปผลการดําเนินงาน และอ่ืน ๆ ตาม 
ความเหมาะสม  

 
4.2.2 เวทีเช่ือมโยงเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือขาย ศพก. ใหเกิดผลเปนรูปธรรม คณะกรรมการ
เครือขาย ศพก. จําเปนตองมีเวทีสําหรับการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงการดําเนินงานกันทุกระดับ 
ท้ังระดับประเทศ เขต และจังหวัด ประกอบดวย 

1) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดเปน
ผูจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด เพ่ือเปนการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน 
ศพก. ของอําเภอตาง ๆ ในจังหวัด อยางนอย 3 ครั้ง  
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2) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต สํานักงานสงเสริมและพัฒนา 
การเกษตรท่ี 1-9 เปนผูจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต เพ่ือเปนการประสาน
เชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อยางนอย 3 ครั้ง  

 
3) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับประเทศ โดยสวนกลาง (กองวิจัย

และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร) จัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับประเทศ เพ่ือประสาน
เชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการดําเนินการ ศพก. อยางนอย 3 ครั้ง เพ่ือใหเกิดการประสานเชื่อมโยง
การทํางานเครือขายดานการผลิต ดานการตลาด รวมท้ังองคความรูตาง ๆ เพ่ือให ศพก. เปนฐานเรียนรูและ
เปนแหลงองคความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแปลงใหญ ตลอดจนเปนท่ีบมเพาะเกษตรกร
ท่ีจะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญตอไป เนื้อหาสาระในการประชุม ประกอบดวย 1) การขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ศพก. และเครือขายในการสนับสนุนนโยบายรัฐ 2) การพัฒนา ศพก.และเครือขายใหศูนยการเรียนรูท่ีมี 
ความเขมแข็ง 3) การบริหารจัดการการใหบริการ ศพก. 4) การเชื่อมโยง ศพก. กับแปลงใหญ 5) การแกไข
ปญหา อุปสรรค การดําเนินงานของ ศพก. และ 6) เรื่องอ่ืนๆ 

 
 

4.2.3 การถอดบทเรียน ศพก.  
1) สวนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร) จัดประชุม 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ การคัดเลือก ศพก.ตนแบบ ประเด็นและ

กระบวนการในการถอดบทเรียน เพ่ือใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรดําเนินการถอดบทเรียน 
ศพก.ตนแบบ เขตละ 1 จุด  

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการถอดบทเรียนรวมกับสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ท่ี 1 - 9   

 
๒) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 1 - 9  ดําเนินการถอดบทเรียนใน 

ศพก.ตนแบบ และสงรายงานผลการถอดบทเรียน ศพก.ตนแบบใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 
 

4.2.4 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.  ประกอบดวย 
1) สวนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือระดมความคิด ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดําเนินงาน ศพก.  
 
2) สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตร 

โดยอาจแบงสายรวมอําเภอไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ใหอําเภอหมุนเวียนในการเปนเจาภาพ จังหวัดเปน 
ผูอํานวยความสะดวกและเขารวมทุกครั้ง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ รวมกันกําหนดประเด็นและ
แนวทางการจัดเวที โดยเนนการเปนเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี  
การขับเคลื่อนการดําเนินการ ศพก. และเครือขาย รวมท้ังการสรุปผลการดําเนินงานและการถอดองคความรู
ท่ีไดจากการดําเนินงานเปนเวทีเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถายทอดเทคโนโลย ี
เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี การถายทอดความรูทางวิชาการตามสถานการณหรือตามความจําเปนและเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี หรือประเด็นปญหาเรงดวนในพ้ืนท่ี (Hot Issue) หรือประเด็นอ่ืน ๆ โดยอาจขอความรวมมือ     
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จากหนวยงานวิชาการหรือผูรูในพ้ืนท่ี รวมท้ังการ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร และเปนกลไกในการขับเคลื่อนการนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

 
 

4.2.5 จัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสูพ้ืนท่ี ผาน ศพก. โดยสวนกลาง (กองวิจัยและ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร) จัดการประชุมกับหนวยงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือประสานงานและคัดเลือกผลงานวิจัย
นําสูการใชประโยชน และจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือจัดทําเมนูทางเลือกและขยายผลแกเกษตรกร 

 
 

4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. 
4.3.1 การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day)  

 ศพก.จะจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)  
โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย กําหนดแผนการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน 
ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ท่ีสอดคลองกับชนิดสินคา (ตามมติท่ีประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร  
ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม) 
และบันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) ซ่ึงงาน Field Day 
จะประกอบดวย กิจกรรมหลัก ไดแก สถานีเรียนรูตาง ๆ กิจกรรมรอง ไดแก การใหบริการดานการเกษตรของ
หนวยงานตาง ๆ นิทรรศการประกอบท่ีเก่ียวของ และกิจกรรมเสริม เชน การแสดงและจําหนายสินคาของ
กลุม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยใหเกษตรกรเขารวมงาน อยางนอยศูนยละ 200 คน ท้ังนี้ 
เม่ือดําเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแลวใหบันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบรายงาน ศพก. 
(http://learningpoints.doae.go.th/login)  

 
 

4.3.2 การสนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสารแก ศพก. โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอ จัดทําเอกสารวิชาการ ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก.และเครือขายใน
อําเภอ และรายงานผลการดําเนินการของ ศพก.ในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) 
ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน  

 
4.4 การพัฒนาเกษตรกรผูนํา 
 การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา จํานวน 30 ราย/ศพก. ตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูท่ีกําหนด โดยเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร และจะตองจัดการเรียนรูไมนอยกวา 3 ครั้งตอฤดูกาลผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.4.1 กอนการอบรมครั้งท่ี 1 และหลังการจากอบรมครั้งท่ี 3 ใหดําเนินการสํารวจและประเมิน
คุณสมบัติของเกษตรกรตามแบบฟอรม Smart Famer และ Smart Famer ตนแบบ กรมสงเสริมการเกษตร 
โดยบันทึกการประเมินในเว็บไซต Smart Famer & Smart Officer เกษตรกรปราดเปรื่อง 
http://www.thaismartfarmer.net/index.php/login  

  4.4.2 การอบรมครั้งท่ี 1 ใหอบรมหลักสูตรบังคับ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรผสมผสาน ฯลฯ (โดยสามารถบูรณาการ โครงการจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก กรม
สงเสริมการเกษตร เขามาสนับสนุนการดําเนินการได) 

 4.4.3 เม่ือดําเนินการอบรมเกษตรกรในแตละครั้งเสร็จสิ้นแลว ใหบันทึกขอมูลการพัฒนา
เกษตรกรผูนําในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

 

http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
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 4.5 พัฒนาศูนยเครือขาย ดําเนินการพัฒนาศูนยเรียนรูท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขายของ ศพก คือ  
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) และ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) เพ่ือใหเปนแหลงในการถายทอด
ความรูและการบริการดานดินปุย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ประกอบดวยกิจกรรม 

  4.5.1 สนับสนุนการจัดสถานีถายทอดความรูดานจัดการศัตรูพืชในงานวันถายทอดความรู  
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และกลุมอารักขาพืช สํานักงาน

เกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหการสนับสนุนการจัดสถานีถายทอดความรูดานการจัดการศัตรูพืชใหแก
เกษตรกรในงานวันถายทอดความรู (Field day) ของศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

งบประมาณ เปนคาใชจายในการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับการจัดสถานีเรียนรู 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

4.5.2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ประกอบดวยกิจกรรม 
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางเครือขายเจาหนาท่ีดานดินปุย ระดับเขต 

จังหวัด และ ศดปช. ดีเดน 
 เปาหมาย เจาหนาท่ีจากกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย สํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 9 ศูนย สํานักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และ สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีรับผิดชอบงานดินปุยและผูแทน
เกษตรกรสมาชิก ศดปช. ดีเดน ระดับจังหวัดทุกจังหวัด ๆ ละ 2 ราย (ประธาน ศดปช. และผูแทนทีม
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดิน) 

 วิธีดําเนินงาน กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาใหความรูท่ีจําเปนแกเจาหนาท่ีและเกษตรกร เพ่ือให ศดปช. ดีเดนระดับเขตและจังหวัด สามารถ
ดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางยั่งยืน และยกระดับพัฒนาไปสูการทําธุรกิจชุมชนในการใหบริการดานดินและปุย  
และเกิดเครือขายเจาหนาท่ี และ ศดปช.ระดับจังหวัด เขต และประเทศ เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงานให
สามารถขับเคลื่อนขยายผลการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผานกลไก ศดปช. 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายในการจัดสัมมนา เชน คาท่ีพัก คาพาหนะ คาอาหาร 
เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือ ศดปช. 
 เปาหมาย เจาหนาท่ีจากกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ผูแทน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดบางจังหวัด เจาหนาท่ีหนวยงานวิชาการ
ท้ังท่ีเก่ียวของกับสายงานดานดินและปุย และดานพืช และผูแทนสมาชิก ศดปช. 

 วิธีการดําเนินงาน  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยจัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําคูมือประกอบการดําเนินการในการบริหารจัดการศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 
ใหมีประสิทธิภาพตามบทบาทภารกิจของ ศดปช. รวมท้ังขอมูลวิชาการและเกร็ดความรูตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

 งบประมาณ เปนคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา เชน คาท่ีพัก คาพาหนะ 
คาอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินกิจกรรม 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช. 
 เปาหมาย เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 สํานักงานเกษตร

จังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ท่ีรับผิดชอบงานดินปุย เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร
ประจําตําบลท่ีรับผิดชอบ ศดปช. 882 ศูนย และเจาหนาท่ีศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 
9 ศูนย  
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 วิธีดํ าเนินงาน  สํานักงานสง เสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศดปช. และการขยายผลการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลวิชาการ ประสบการณ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงาน และ
ศึกษาดูงานแปลงทดสอบสาธิตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมดานดินและปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจัดประชุม เชน คาท่ีพัก คาพาหนะ 
คาอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินกิจกรรม 

4.5.3 พัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน ประกอบดวยกิจกรรม 
1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
 เปาหมาย ศดปช. และวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต ท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรม

ของ ศดปช. 
 วิธีดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตร

อําเภอ สนับสนุนคาใชจายหรือจัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.
เชน ชุดตรวจสอบ pH และ N P K ในดินแบบรวดเร็ว น้ํายาเติม ปจจัยการผลิต เชน แมปุย เปนตน เพ่ือการ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของ ศดปช. ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เชน การใหคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะห
ดินแกสมาชิก การใหบริการตรวจวิเคราะหดินแกสมาชิก รวมท้ังเกษตรกรอ่ืนในชุมชน โดย ศดปช. ตองมีการ
กําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการเงินทุนท่ีรัฐสนับสนุนใหอยางเหมาะสม เพ่ือหมุนเวียนใชในกิจกรรม ศดปช.   

 งบประมาณ เปนคาใชจายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตท่ี
จําเปน เชน ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ํายาเติม แมปุย วัสดุปรับปรุงดิน (เชน ปูนขาว 
โดโลไมท) สารเรงซูปเปอร พด. เมล็ดพันธุปุยพืชสด เปนตน และรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรม 
ท้ังนี้ งบประมาณท่ีรัฐสนับสนุน ในการดําเนินงานของ ศดปช. ตองมีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสมเพ่ือสามารถนํามาหมุนเวียนใชในการสนับสนุนกิจกรรม ศดปช. รวมท้ังจังหวัดและอําเภอควร
สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ัง ผลักดันให ศดปช. มีโอกาสไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากแหลงงบประมาณอ่ืน เพ่ือนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
ใหสามารถลดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะการใชปุยเคมีไดอยางยั่งยืน และ ศดปช.ตองมีการเชื่อมโยงเปน
เครือขายสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และ
การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ 

2) จัดเวทีสรางเครือขาย ศดปช. ระดับจังหวัด 
 เปาหมาย ประธานและเกษตรกรสมาชิก ศดปช. ศูนยละ 2 ราย และเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตรประจําตําบลท่ีดูแล ศดปช. ศูนยละ 1 คน 
 วิธีดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตร

อําเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําความรูดานดินและปุย นวัตกรรมเก่ียวกับปุย ดานการบริหารจัดการ 
ดานการจัดการการเรียนรู และแนวทางการดําเนินงานท่ีไดรวมกันวางแผนการดําเนินงานใหสามารถขับเคลื่อน
ขยายผลการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานกลไก ศดปช. ท่ีไดรับจากการเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางเครือขายเจาหนาท่ีดานดินปุย ระดับเขต จังหวัด และ ศดปช.ดีเดนมา
ถายทอดเพ่ือใหรวมรับทราบและขยายผลไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังตอยอดไปสูกิจกรรมอ่ืนท่ีจะนําไปสูการ
ลดตนทุนการผลิตท้ังระบบ ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาใหเครือขาย ศดปช. สามารถดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
รักษาเครือขายใหยั่งยืน และนําไปสูชุมชนมีความสุข มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
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 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุม คาอาหาร อาหารวาง 
วัสดุ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

3) จัดประกวด ศดปช. ดีเดน 
 เปาหมาย เพ่ือใหได ศดปช. ดีเดน ระดับจังหวัด และระดับเขต 
 วิธีดําเนินงาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 รวมกับสํานักงาน

เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดประกวด ศดปช. ดีเดน ระดับจังหวัดและเขต ตาม
หลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 และสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจะรวมกันกําหนด 

 งบประมาณ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ คาจัดทําเอกสารเก่ียวกับการ
ประกวด  คาจัดทําโลรางวัล /ใบประกาศเกียรติคุณ/เงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรม  

4) ศึกษาพัฒนานวัตกรรมและการประยุกตใชเพ่ือการใหคําแนะนําการจัดการดิน
และปุยอยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา (Precision Agriculture) 

 เปาหมาย งานศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานดินปุย 1 เรื่อง 
 วิธีดําเนินงาน กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยรวมกับหนวยงาน

วิชาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมและการประยุกตใช เพ่ือการพัฒนางานดานดินปุยใหเกิดประสิทธิภาพและแมนยํา 
(Precision Agriculture) จํานวน 1 เรื่อง 

 งบประมาณ สําหรับการศึกษาวิจัย  
4.5.4 ถายทอดเทคโนโลยีดานการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต ประกอบดวยกิจกรรม 

1) จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุย  
 เปาหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช.  

  วิธีดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด(กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอ ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ใหแกเกษตรกรสมาชิก ศดปช. จํานวน ศดปช. ละ
อยางนอย 20 ราย จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือรวมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินและปุยสั่งตัดในปท่ีผานมา รวมวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช. ใหเขมแข็ง ยั่งยืน และสําหรับ 
ศดปช. ท่ีมีศักยภาพ สนับสนุนใหสามารถประกอบการธุรกิจชุมชน เพ่ือสรางรายไดและความม่ันคงให ศดปช. 
รวมท้ังเพ่ิมพูนความรูดานการใชปุยแบบผสมผสานท้ังการใชปุยเคมี ปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพ และปุยชีวภาพใน
พืชท่ีสามารถใชได เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ปรับปรุงโครงสรางของดิน และลดตนทุนการผลิต 
รวมท้ังหลักสูตรดินปุยอ่ืน ตามปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการของสมาชิก 

  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาอาหาร อาหารวาง วัสดุจัดกระบวนการเรียนรู และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

2) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 
  เปาหมาย  แปลงเรียนรู ศดปช. ละ 1 แปลง 

 วิธีดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ท่ีสามารถเปนวิทยากรเกษตรในการถายทอดความรูไปสู
เกษตรกรในชุมชน เพ่ือจัดทําแปลงเรียนรูการจัดการดินและการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต จํานวน 1 แปลง 
ขนาดพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม โดยใชเปนจุดถายทอดความรูและขยายผลในเรื่องการใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัด การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัดรวมกับการใชปุยชีวภาพ (ในพืชท่ี
สามารถดําเนินการได) การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก/ปุย
หมักเติมอากาศ ปุยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและปรับปรุงโครงสรางของดิน
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และ/หรือปุยชีวภาพ โดยตองมีการเปรียบเทียบกับแปลงท่ีเกษตรกรใชปุยตามวิธีการของเกษตรกร เพ่ือใหเห็น
ความแตกตางของตนทุนการผลิตและผลผลิต รวมท้ังความแตกตางในแงอ่ืน ๆ เชน ความแข็งแรง ความ
ทนทานตอโรคแมลงของตนพืช โดยท้ัง 2 แปลง ตองมีการปฏิบัติแบบเดียวกัน ยกเวนเฉพาะเรื่องการใชปุยท่ี
แตกตางกัน (สูตรปุยและจํานวนครั้งในการใสใหเปนไปตามคําแนะนํา) 

 - เกษตรกรเจาของแปลงเรียนรูจัดเก็บขอมูลตามแบบเก็บขอมูลแปลงเรียนรู 
 - สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) หรือสํานักงานเกษตรอําเภอจัดทํา 

ปายแปลงเรียนรูเพ่ือแสดงรายละเอียดของการจัดทําแปลงเพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหกับ
เกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนใหทราบ ขอใหใชขอความแบบเดียวกันตามตัวอยางปายแปลง
เรียนรูดานลางนี้ เพ่ือประโยชนในการขยายผลใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

  งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําแปลง คาปายแปลงเรียนรู และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
 
                              แปลงเรียนรู การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน เพ่ือการลดตนทุนการผลิต ป 2561 

           เจาของแปลง .......................................................................................................................... 
           ชนิดพืช ....................................... พันธุ ........................................ พ้ืนท่ี .............................. ไร 
          ผลการตรวจวิเคราะหดิน: 

          N (เอ็น)......................  P (พี) .......................K (เค) ......................  ชุดดิน............................... 
 

คําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
ใสปุยครั้งท่ี 1 
                 46-0-0      จํานวน          ก.ก./ไร     เปนเงิน       บาท/ไร 
                 18-46-0    จํานวน          ก.ก./ไร     เปนเงิน       บาท/ไร 
                 0-0-60      จํานวน          ก.ก./ไร     เปนเงิน       บาท/ไร 
ใสปุยครั้งท่ี 2 
                 46-0-0      จํานวน          ก.ก./ไร     เปนเงิน       บาท/ไร 
ตนทุนรวมคาปุยเคมี                บาท/ไร 
ผลผลิต                               กิโลกรัม/ไร 

 

ตัวอยางปายแปลงเรียนรู 
หมายเหตุ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืชและอาจเพ่ิมขอมูลปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ีใชรวมได 

 
3) สงเสริมการใชปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี  

  เปาหมาย ศดปช. ท่ีมีพืชหลักเปนขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย และมันสําปะหลัง 
  วิธีดําเนินงาน  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยสนับสนุนปุยชีวภาพ

ใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยปฏิบัติการท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดสรรใหกับ ศดปช. ท่ีมีพืชหลักเปนขาว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย และมันสําปะหลัง เพ่ือใหกับเกษตรกรสมาชิกใชรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
หรือปุยสั่งตัด ซ่ึงจะสามารถลดตนทุนการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินลงไดอีกรอยละ 25 (ตามขอมูลผลการ
ศึกษาวิจัยของกรมวิชาการเกษตร) โดยจะมีการสํารวจขอมูลและแผนความตองการใชเพ่ือแจงกรม    
วิชาการเกษตรผลิต เนื่องจากเปนจุลินทรียมีอายุการใชงานจํากัดการจัดสรรปุยชีวภาพจะเปนตามชวงของ
การปลูกพืชหลักแตละชนิดและแตละพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้จังหวัดตองเก็บขอมูลตนทุนคาปุยเคมีและผลผลิตในแปลงท่ีมีการปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมีเปรียบเทียบ
แปลงท่ีใชปุยตามวิธีเกษตรกรดวย เพ่ือไดขอสรุปท่ีชัดเจน 
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  งบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ จัดหาปุยชีวภาพและคาใชจายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4) จัดทําแปลงทดสอบสาธิตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมดานดินและปุยเพ่ือลด

ตนทุนการผลิต 

  เปาหมาย แปลงทดสอบสาธิตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมดานดินและปุยเพ่ือลด
ตนทุนการผลิต เขตละ 1 แปลง 

  วิธีดําเนินงาน 
 - สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด

คัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 

 - จังหวัดท่ีไดรับคัดเลือกเปนพ้ืนท่ีดําเนินการจัดทําแปลงทดสอบสาธิตการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมดานดินและปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพ้ืนท่ี

รวมกันวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

 - ใชแปลงทดสอบฯ เพ่ือการศึกษาวิจัยรวมกันของเขตและจังหวัดภายในเขต และใช

เปนจุดขยายผลการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต และใชเพ่ือการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในชวงท่ีเขต

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการดําเนินงานขับเคลื่อน ศดปช. 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาใชจายในการจัดทําแปลงของจังหวัดท่ีดําเนินการ เชน 

คาวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต คาปาย  คาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงเกษตรกร รวมท้ังสรุปผล คาใชจายใน

การติดตามเก็บขอมูลของเจาหนาท่ี คาใชจายในการเก็บเก่ียวผลผลิต และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินกิจกรรม 

5) จัดทําคูมือ ศดปช. 
  เปาหมาย คูมือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) 
  วิธีดําเนินงาน กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยจัดทําคูมือเพ่ือใช

ประกอบการดําเนินการในการบริหารจัดการศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ใหมีประสิทธิภาพ ตาม
บทบาทภารกิจของ ศดปช. เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สําหรับเจาหนาท่ีและ
เกษตรกรสมาชิก โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสําคัญจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําคูมือ ศดปช. 

  งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาจางเหมาจัดพิมพ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินกิจกรรม 

6) สนับสนุนการใหบริการวิชาการและการตรวจวิเคราะหดิน 
 เปาหมาย  การบริการวิชาการและการตรวจวิเคราะหดินใหกับเกษตรกรท่ีไมใช

สมาชิก ศดปช. 
  วิธีการดําเนินงาน 

 - สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 

ประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการและบริการตรวจวิเคราะหดิน โดยแนะนําวิธีการเก็บตัวอยางดินเพ่ือ

นํามาตรวจวิเคราะหในวันงาน 

 - จัดใหบริการวิชาการและการตรวจวิเคราะหดิน โดยใหทีมปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะหดินจาก ศดปช. ท่ีมีศักยภาพ หรือ ทุก ศดปช. ในจังหวัด รวมใหบริการตรวจวิเคราะหดินและ

แนะนําการใชปุยใหกับเกษตรกรท่ีเขารับบริการ ท้ังนี้ การจัดใหบริการอาจบูรณาการรวมกับการจัดงานวัน

ถายทอดความรู (Field day) ของ ศพก. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี จังหวัดเคลื่อนท่ี และแปลงใหญ ได โดย

จัดจังหวัดละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบริการเกษตรกรอ่ืนในชุมชนท่ีไมใชสมาชิก ศดปช. เพ่ือรณรงคขยายผลการใชปุย
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เพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยใหเกษตรกรวิเคราะหดินกอนการปลูกพืชหรือการใชปุย มีการจัดการดินและใชปุย

ตามคาวิเคราะหดินหรือปุยสั่งตัด   

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน คาพาหนะ คาอาหาร 
การจัดทําเอกสารเผยแพรและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4.5.5 การประเมินศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ประกอบดวยกิจกรรม 
1) สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช. 

  เปาหมาย เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 สํานักงานเกษตร

จังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีรับผิดชอบงานดินปุย ศูนยสงเสริมเทคโนโลย ี

การเกษตรดานอารักขาพืช 9 ศูนย 

  วิธีการดําเนินงาน กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยจัดการสัมมนา
สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ นําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ ปจจัยความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
ในการขับเคลื่อนศูนยจัดการดินปุยชุมชน 882 ศูนย และวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

  งบประมาณ เปนคาใชจายในการจัดสัมมนา 
2) ประเมินการถายทอดเทคโนโลยีและการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ศดปช. 

   เปาหมาย สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
  วิธีดําเนินงาน กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนําการจัดทําแปลงทดสอบสาธิต แปลงเรียนรู และการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ ศดปช. และกิจกรรมตางๆของโครงการ รวมท้ังถอดองคความรู ศดปช. ท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือ
เผยแพรขยายผล ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรและชุมชนอยางยั่งยืน ตอไป 

  งบประมาณ  เปนคาใชจายในการติดตามประเมินผล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก  
คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4.5.6 พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
 เปาหมาย  ดําเนินการ 882 อําเภอ ๆ ละ 2 ศจช. โดยดําเนินการตอเนื่องใน ศจช.หลัก 
ท่ีจัดตั้ง ป 2558 และ ศจช. เครือขาย ป 2559 ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
 1) จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) แกสมาชิก ศจช. 
       1.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) และสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกันจัด
กระบวนการเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชใหแกสมาชิก ศจช.จํานวน 25 รายตอศจช. ๆ ละ 1 ครั้ง ควรเริ่ม
ดําเนินการในตนฤดูกาลเพาะปลูก หรือตนฤดูกาลผลิตเพ่ือเตรียมความพรอมดานการจัดการศัตรูพืชใหกับศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หลังจากนั้น ควรจัดตั้งทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยง (Facilitators) เพ่ือใหคําปรึกษาแกกลุม
สมาชิก ศจช.ไปจัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรดวยตนเองตอไปตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
 1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ทําเนียบ ศจช. ท่ีเปนปจจุบัน สงใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) ทราบ ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2560 (แบบรายงานทําเนียบ ศจช. จะแจงใหทราบภายในเดือนตุลาคม 2560) 
 1.3) สํานักงานเกษตรจังหวัด รายงานสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรูของ ศจช.
ในภาพรวมท้ังหมดของจังหวัด โดยการรายงานควรเนนการสรุปผล ดังนี ้
  1) เนื้อหา กิจกรรม ท่ีนําเสนอในเวทีการจัดกระบวนการเรียนรูในตนฤดูการ
ผลิตใหม มีเนื้อหาและกิจกรรมอะไรบาง 
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   2) รูปแบบ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการศัตรูพืชของสมาชิก 
ศจช.ครั้งตอไป ทําอยางไร ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เชน การใชรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร เปนตน 
   3) ปนี้มีการแกไขปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน ศจช. ท่ีเกิดข้ึนในปท่ีผาน
มาเรื่องใดบาง และผลเปนอยางไร 
   4) ปนี้จะพัฒนา ศจช. จากการระดมความคิดของสมาชิก ศจช. เรื่องใด 
อยางไรบาง 
    ๕) ประเด็นอ่ืน ๆ เปนตน (ขอใหสรุปรายงานในรูปแบบท่ีเขาใจงาย เชน สรุป
แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถายกิจกรรม ตาราง ฯลฯ สงใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบ
ภายในเดือนมกราคม 2561)   
 2) สนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช 
 2.1) สนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรียบริสุทธิ์ให ศทอ. 
   กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ผลิตหัวเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์
สนับสนุนใหศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) ไดแก เชื้อราไตรโคเดอรมา บิวเวอเรีย 
และเมตาไรเซียม และจัดสงใหแก ศทอ. ท้ัง ๙ ศูนย 
   งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ จัดหา วัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนสําหรับการผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย 
  2.2) สนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรียขยาย ให ศจช. 
   1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย
ขยาย ใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ สํารวจความ
ตองการใชหัวเชื้อจุลินทรียของ ศจช. และประสานไปยัง ศทอ. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ ศทอ.จะไดผลิต และจัดสง
ไดตรงตามความตองการ ท้ังนี้ ขอให ศทอ. รายงานผลการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียขยาย ผานระบบออนไลนของ
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
   งบประมาณ เพ่ือให ศทอ. ใชเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ จัดหา วัสดุอุปกรณ และ
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย 

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ติดตามผลการผลิตขยาย
เชื้อจุลินทรียของ ศจช. และรายงานปริมาณการผลิตขยาย และจํานวนพ้ืนท่ีท่ีนําไปใชใหกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุยทราบ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานสรุปผลการผลิตขยายรายเดือน (แบบ
รายงานการผลิตขยาย จะแจงใหทราบภายในเดือนตุลาคม 2560) 
 3) พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนําการผลิตชีวภัณฑมาตรฐานชุมชน 
   ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนา
ศักยภาพวิทยากรแกนนําการผลิตชีวภัณฑมาตรฐานชุมชน” ใหแกวิทยากรแกนนําในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จังหวัด
ละ 5 คน ประกอบดวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 1 คน และคัดเลือกเกษตรกรแกนนําท่ีเปนสมาชิก ศจช. 
ป 2558 และป 2559 ศจช.ละ 2 คน รวม 4 คน (ตองเปนเกษตรกรแกนนําท่ีมีศักยภาพในการผลิต 
ชีวภัณฑ) จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง/ 2 วัน โดยดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรท่ี ศทอ.รวมกันกําหนดกับ 
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) ท้ังนี้ รายงานผลการจัดอบรมใหกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุยทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561   
  งบประมาณ เพ่ือใชเปน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาท่ีพัก  
คาวิทยากร  คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม 
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 4) จัดทําแปลงเรียนรูและทดสอบการใชชีวภัณฑในชุมชน 
 สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช รวมกันคัดเลือกแปลงของสมาชิก ศจช. ท่ีผานการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพวิทยากร
แกนนําการผลิตชีวภัณฑมาตรฐานชุมชน” จังหวัดละ 2 แปลง ประกอบดวย ศจช. ป 2558 จํานวน 1 แปลง 
และ ศจช. ป 2559 จํานวน 1 แปลง ขนาดแปลงท่ีกําหนด ดังนี้ 

 - ขาว/พืชไร  ขนาดแปลงจํานวน 1 ไร 
 - ไมผล/ไมยืนตน ขนาดแปลงจํานวน  1 ไร 

  - พืชผัก/ไมดอก  ขนาดแปลงจํานวน  1 งาน 
ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช รวมกันแนะนํา 
ทดสอบ ติดตาม การจัดทําแปลงเรียนรู โดยการวางแผนการผลิต การทดสอบชีวภัณฑ ควรเลือกชีวภัณฑท่ี
สมาชิก ศจช.มีการใช และมีความสําคัญมากท่ีสุดอยางนอย 1 ชนิด เพ่ือดําเนินการทดสอบ เรียนรู และบันทึก
ขอมูล (แบบบันทึกขอมูลตามท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด) และสํานักงานเกษตร
จังหวัดรายงานสรุปผลการจัดทําแปลงเรียนรูใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบ ภายใน
เดือนสิงหาคม 2561 
หมายเหตุ ความหมายของชีวภัณฑ ท่ีนํามาทดสอบในแปลงเรียนรูตามโครงการในครั้งนี้ หมายถึง ชีวภัณฑท่ีสมาชิก 
ศจช. มีการผลิตและใชท่ัวไป ซ่ึงมีปญหาเรื่องของคุณภาพ ไดแก ไตรโคเดอรมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม เปนตน 
 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของสําหรับการดําเนินกิจกรรม ยกเวน หัวเชื้อชีวภัณฑ ใหประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 
 5) ตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
  ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) สุมตรวจประเมินคุณภาพ 
ชีวภัณฑของ ศจช.ป 2558 และศจช.ป 2559 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยดําเนินการสุมตรวจประเมินอยางนอย 
รอยละ 30 ของ ศจช.ในพ้ืนท่ี และสรุปรายงานผลการสุมตรวจประเมินใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยทราบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับ
การดําเนินกิจกรรม 
 6) จัดทําคูมือศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการจัดทําคูมือศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และเกษตรกรในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาจางเหมา จัดซ้ือ จัดจาง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม 

7) สนับสนุนวัสดุ – อุปกรณผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช 
  สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) และสํานักงานเกษตรอําเภอ สํารวจความ
ตองการใชวัสดุ – อุปกรณ เพ่ือผลิตขยายศัตรูธรรมชาติของสมาชิก ศจช.ป 2558 และศจช.ป 2559 และ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดหา ตามความตองการของสมาชิก 
  งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ-อุปกรณการผลิตปจจัยควบคุม
ศัตรูพืชใหแก ศจช. ท้ังนี้ ขอใหเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑของสํานักงบประมาณ 
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8) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช. 
เพ่ือหารือและวางแนวทางการพัฒนาเครือขายของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 ระดับ คือ   
8.1) ระดับจังหวัด 

  สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) จัดเวทีเสวนาระหวางประธาน หรือ
กรรมการจาก ศจช.ป 2558 และศจช.ป 2559 โดยมี ศจช.ละ 1 คน จัดเวทีเสวนาจํานวน 1 วัน และ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ควรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวรวมกับสมาชิก ศจช. เพ่ือหารือ/
ทบทวน/ปรับปรุง แนวทางการพัฒนา ศจช.ของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณมาก
ยิ่งข้ึน และดําเนินการคัดเลือกประธาน และกรรมการ ศจช. ระดับจังหวัด ซ่ึงตองเปนตัวแทนท่ีมาจากศจช.ป 
2558 และศจช.ป 2559 ศจช.ละ 1 คน เพ่ือเปนตัวแทนเขารวมเวทีเสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช.ระดับเขต 
ตอไป และรายงานผลสรุปแนวทางการพัฒนาเครือขายระดับจังหวัดใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(สสก.) ทราบ   
  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ  
คาวัสดุอุปกรณในการจัดเวทีเสวนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการดําเนินกิจกรรม 
  8.2) ระดับเขต 
  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) จัดเวทีเสวนาระหวางเจาหนาท่ี
อารักขาพืชของสํานักงานเกษตรจังหวัด ๆ ละ 1 คน พรอมประธานหรือกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกจากเวที
เสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช.ระดับจังหวัด ๆ ละ 2 คน (ซ่ึงตองเปนตัวแทนท่ีมาจากศจช.ป 2558 และศจช. 
ป 2559 ศจช.ละ 1 คน) รวมจังหวัดละ 3 ราย จัดเวทีเสวนาจํานวน 1 วัน เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
หารือ/ทบทวน/ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือขายการจัดการศัตรูพืชในระดับภูมิภาคใหมี
ประสิทธิภาพ และรายงานผลสรุปแนวทางการพัฒนาเครือขายระดับเขต ใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยทราบ 
   งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ  
คาวัสดุอุปกรณในการจัดเวทีเสวนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการดําเนินกิจกรรม 
  8.3) ระดับประเทศ 
  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) จัดเวทีเสวนาระหวาง
เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จํานวน 1 คน เจาหนาท่ีอารักขาพืชของสํานักงานเกษตร
จังหวัดท่ีมี ศจช.ท่ีไดรับการคัดเลือก ระดับเขต เขตละ 1 คน รวมเจาหนาท่ี 2 คน พรอมประธานหรือ
กรรมการท่ีไดรับคัดเลือกจากเวทีเสวนาเครือขาย ศจช.ระดับเขต ๆ ละ 2 คน  รวมจังหวัดละ 4 คน จัดเวที
เสวนา จํานวน 3 วัน เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ หารือ/ทบทวน/ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือขายการจัดการศัตรูพืชในระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาท่ีพัก 
คาวิทยากร คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ คาวัสดุอุปกรณในการจัดเวทีเสวนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับ
การดําเนินกิจกรรม 

9) การคัดเลือก ศจช.ดีเดน 
  9.1) ระดับจังหวัด 
  สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมกับคณะกรรมการการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือก
ศจช.ดีเดน ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยใช “แบบสัมภาษณเพ่ือประเมิน
ศักยภาพและคัดเลือกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน ป 2561” เปนเครื่องมือสําคัญในการคัดเลือก ท้ังนี้ 
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รายงานผลสรุปการคัดเลือกใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย และสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 
   งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
เก่ียวกับการคัดเลือก ศจช.ดีเดน คาจัดทําโลรางวัล/ใบประกาศนียบัตร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรม 
  9.2) ระดับเขต 
  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) รวมกับคณะกรรมการการ
คัดเลือก ดําเนินการคัดเลือก ศจช.ดีเดน ระดับเขต ตามหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยใช 
“แบบสัมภาษณเพ่ือประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน ป 2561” เปนเครื่องมือ
สําคัญในการคัดเลือก ท้ังนี้ รายงานผลสรุปการคัดเลือกใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบ 
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 
  งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก เงินรางวัล/คา
จัดทําโลรางวัล และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับการดําเนินกิจกรรม 

10) ประเมินศักยภาพของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย (กอป.) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหคําแนะนํา คําปรึกษาใหแกเจาหนาท่ี และเกษตรกร ในการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
  งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับ
การดําเนินกิจกรรม   

4.๕.7 การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีอารักขาพืช 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีอารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะ (Plant Doctor) 
 1.1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหเจาหนาท่ี

ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช เพ่ือสราง
วิทยากรหลักในการอบรมใหกับระดับภูมิภาค 

 1.๒) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย รวมกับทีมวิทยากรหลักท่ีผาน
การอบรมแลว ดําเนินการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีกลุมอารักขาพืชระดับจังหวัดหรือเจาหนาท่ีระดับอําเภอ 
ท่ีไดรับคัดเลือกจากจังหวัดใหเขารับการอบรม โดยมีศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชท้ัง 9 
ศูนย เปนหนวยงานหลักสําหรับการจัดอบรมระดับภูมิภาค  

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดฝกอบรม 
2) สัมมนาเครือขายการเรียนรูเจาหนาท่ีอารักขาพืชระดับประเทศ  
 2.1) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยจัดประชุมรวมกับสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 และ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 9 ศูนย  
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการจัดเครือขายการเรียนรูฯ ท่ีผานมา (ผลป 59 และ 60) และวางแผนการจัด
สมัมนาเครือขายการเรียนรูเจาหนาท่ีอารักขาพืชฯ ป 61 (รูปแบบ เนื้อหา) ใหสอดคลองกับความตองการของ
เจาหนาท่ีอารักขาพืชในพ้ืนท่ี 

 2.2) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยรวมกับสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร จัดการสัมมนาเครือขายการเรียนรูฯ โดยมีบุคคลเปาหมาย คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
อารักขาพืชจากสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนยปฏิบัติการ และอาจรวมกับ
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานดานอารักขาพืช เพ่ือถอดองคความรูท่ีเปนประโยชนกับงานอารักขาพืชของแตละ
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พ้ืนท่ี การแลกเปลี่ยนความรูดานงานอารักขาพืช รวมถึงรวมกันแกปญหาและวางแผนการดําเนินงานดาน
อารักขาพืชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังนี้รูปแบบและเนื้อหาการสัมมนาใหเปนไปตามมติท่ีประชุมในขอ 2.1) 

 งบประมาณ โอนจัดสรรหลังจากมีการประชุมในขอ 2.1) แลว เพ่ือเปนคาใชจาย
สําหรับการจัดการสัมมนา 

3) สัมมนาการใชชีวภัณฑและแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ  
 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย จัดการสัมมนาโดยมีบุคคลเปาหมาย

จากศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และเจาหนาท่ีกลุมอารักขาพืชในจังหวัดนํารอง 
 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดการสัมมนา 
4) สนับสนุนงานภารกิจดานอารักขาพืชสูงานวิจัย  
 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมกับกลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตร

จังหวัด และ/หรือ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ดําเนินการ 
4.1) พิจารณากําหนดประเด็นการวิจัย โดยใหเปนประเด็นท่ีสามารถแกไขปญหา

การทํางานในพ้ืนท่ี หรือความรูท่ีตองการการศึกษาหาขอเท็จจริง ซ่ึงผูรับผิดชอบดําเนินการวิจัยจะเปน
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรหรือสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช ซ่ึงอาจมอบหมายใหรับผิดชอบหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานไดตามความตองการของ
ท่ีประชุม 

4.2) จัดทําโครงรางการงานวิจัย ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ท่ีมาและความสําคัญ 
วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน และผลท่ีคาดวาจะไดรับ สงใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยภายในเดือนมกราคม 2561   

4.3) รายงานผลความกาวหนาหรือผลงานวิจัยใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕61 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการทํางานวิจัย เชน คาพาหนะ คาวัสดุท่ี
เก่ียวของ เปนตน 
  4.5.8 ปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร 

เปาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด ไดแก จังหวัดเดิมท่ีมีการดําเนินการตอเนื่อง
จากป 60 จํานวน 9  จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี พะเยา ลําปาง นาน ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี และสุรินทร และ จังหวัดคัดเลือกใหมป 61 ไดแก สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร กาฬสินธุ มุกดาหาร รอยเอ็ด นครพนม ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

1) อบรมพัฒนาวิทยากรการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย โดยกองสงเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุยรวมกับสมาคมอารักขาพืชไทย จัดการอบรมพัฒนาวิทยากรการใชสารเคมี
อยางถูกตองและปลอดภัยใหกับเจาหนาท่ีอารักขาพืชระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการ 

งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดการสัมมนา 
2) จัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  โดย สาํนักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) 

รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี้ 
2.1) พิจารณาคัดเลือกจุดดําเนินการจังหวัดละ 2 จุด (เกษตรกรจุดละ 25 ราย) 

โดยจังหวัดท่ีดําเนินการตอเนื่องจากป 60 ใหดําเนินการคัดเลือกจุดใหมท่ีไมซํ้ากับจุดเดิม และทําการ
ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรจํานวน 3 ครั้ง โดยแจงจุดดําเนินการและแผนการ
ถายทอดความรูใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพ่ือ
ประสานความรวมมือกับสมาคมอารักขาพืชไทยตอไป 
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2.2) จุดดําเนินการควรเนนพ้ืนท่ี ศพก.หรือ ศจช. หรือมีการดําเนินโครงการ
สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ และมีประวัติหรือมีแนวโนมการใชสารเคมีมาก 

งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาอาหาร อาหารวาง วัสดุฝกปฏิบัติ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรม 

3) สนับสนุนเช้ือจุลินทรียควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมี โดย สํานักงาน
เกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสํารวจความตองการใชหัวเชื้อจุลินทรียของ
กลุมเกษตรกร และประสานไปยังศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) ท่ีรับผิดชอบ
จัดสงหัวเชื้อตามแผนความตองการ และ ศทอ.รายงานการสนับสนุนหัวเชื้อผานระบบออนไลนของ 
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับจัดหาจัดซ้ือ  /วัสดุผลิตขยาย หัวเชื้อจุลินทรียของ 
ศทอ และสวนกลาง 

4) ตรวจสุขภาพของเกษตรกรกอน-หลัง เขารวมโครงการ โดย สํานักงานเกษตร
จังหวัด (กลุมอารักขาพืช) ประสานงานหนวยงานดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือขอรับบริการตรวจระดับความ
เปนพิษของสารเคมีในเลือดของเกษตรกร จํานวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกตรวจกอนเริ่มดําเนินกิจกรรม และ  
ครั้งท่ี ๒ ตรวจเม่ือดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ เพ่ือเปรียบเทียบผลกอนและหลังดําเนินกิจกรรม 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุข  คาวัสดุท่ี
ใชสําหรับตรวจสารพิษ คาวิทยากรถายทอดความรู คาอาหารและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5) ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตร โดยกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย จัดซ้ือ/จัดหาชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรสงใหสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเพ่ือนําไปตรวจหาสารพิษตกคางในผลผลิตของเกษตรกรท่ีรวมกิจกรรมอยางนอย ๑ ครั้ง 
ตอนเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือประเมินระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรท่ีผลิตโดยเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 

งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ จัดหา  วัสดุ อุปกรณ และชุดตรวจ
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม  

4.๕.9 สงเสริมและใหบริการการจัดการศัตรูพืชในพ้ืนท่ี 
1) การพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ และเตือนการระบาดศัตรูพืช  
 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.) และสํานักงานเกษตร

จังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําแปลงสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช 
ประกอบดวย 

 1.1) แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืชของ ศจช. ใน 882 อําเภอๆ ละ 2 ศจช. 
รวม 1,764 แปลง โดยคัดเลือกแปลงท่ีดําเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองข้ึนอยูกับสถานการณการเพาะปลูก
ขณะนั้น และสํารวจสถานการณศัตรูพืชทุกสัปดาห ตามแบบสํารวจและประเมินสถานการณท่ีกองสงเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซดกองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุย) นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณการระบาด เพ่ือแจงเตือนภัยในพ้ืนท่ี พรอมสง
ขอมูลใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล เพ่ือรายงานออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณ
การระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทุกสัปดาหตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียว 
หากพืชปลูกในแปลงติดตามสถานการณเปนพืชอายุสั้น แลวมีการเพาะปลูกมากกวา 1 ครั้ง/ชนิดในพ้ืนท่ี ให
ดําเนินการสํารวจตอเนื่องในฤดูการเพาะปลูกตอไปดวย  

งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาจัดทําแบบสํารวจและอุปกรณการสํารวจ หรืออ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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 1.2) แปลงติดตามสถานการณในพ้ืนท่ีเส่ียง (ท่ีไมซํ้ากับแปลงติดตามของ ศจช.) 
รวม 108 แปลง พ้ืนท่ีดําเนินการใหคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดศัตรูพืช หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด
ของศัตรูพืชเปนประจํา จํานวนแปลงในแตละจังหวัดกําหนดเปาหมายตามแนบ เนนแปลงท่ีไดดําเนินการ
ภายใตกิจกรรมจุดเฝาระวังตามสถานีตรวจอากาศ Gisda โดยดําเนินการสํารวจทุกสัปดาหตามแบบสํารวจและ
ประเมินสถานการณท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะหสถานการณการระบาด เพ่ือแจง
เตือนภัยในพ้ืนท่ี พรอมสงขอมูลใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล เพ่ือรายงานออนไลนผานระบบ
แปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืชของกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยทุกสัปดาหตั้งแต
เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียว หากพืชปลูกในแปลงติดตามสถานการณเปนพืชอายุสั้น แลวมีการเพาะปลูกมากกวา  
1 ครั้ง/ชนิดในพ้ืนท่ี ใหดําเนินการสํารวจตอเนื่องในฤดูการเพาะปลูกตอไปดวย แตหากแปลงดังกลาวมีการ
เปลี่ยนพืชปลูกหรือพ้ืนท่ีไมสามารถปลูกพืชใดๆไดเลย สามารถเปลี่ยนพ้ืนท่ีได (รายละเอียดจํานวนแปลง
ติดตามสถานการณตามภาคผนวกท่ี 1) 

งบประมาณ ใชเปนคาจัดทําแบบสํารวจและอุปกรณการสํารวจ หรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 1.3) แปลงเฝาระวังการระบาดศัตรูพืช ในความรับผิดชอบของ 9 ศทอ.ๆ ละ  
2 แปลง รวม 18 แปลง โดย ศทอ. ดําเนินการคัดเลือกแปลงท่ีเหมาะสมในอยูในกลุมพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมใหคนควา คิด วิเคราะห เทคนิควิธีการสํารวจ ติดตาม และเฝาระวังสถานการณการ
ระบาดศัตรูพืชท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนําขอมูลเพ่ือการพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
ไดอยางแมนยํา และดําเนินการสํารวจสถานการณศัตรูพืชและเก็บขอมูลศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติเปนประจํา
ความถ่ี 7 - 10 วันแลวแตการออกแบบเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม สําหรับแบบสํารวจและประเมินสถานการณ
สามารถประยุกตใชไดจากแบบสํารวจท่ีกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยกําหนด (ดาวนโหลด
แบบฟอรมไดท่ีเว็บไซดกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) หรือออกแบบใหม แลวนําขอมูลท่ีสํารวจ
ไดมาวิเคราะหสถานการณการระบาดรายงานออนไลนผานระบบแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืช
ของกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยเปนประจําตลอดป ) นําขอมูลท่ีสํารวจไดมาวิเคราะห
สถานการณการระบาด เพ่ือแจงเตือนภัยในพ้ืนท่ี พรอมนี้ใหจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการ
สํารวจเฝาระวังสถานการณระบาดศัตรูพืช สงใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ นอกจากนี้อาจจัดใหมีการนําเสนอผลงานในการประชุม หรือสัมมนาตางๆ ตามความเหมาะสมตอไป  

งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาจัดทําแบบสํารวจ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเพ่ือ
การสํารวจติดตามศัตรูพืช คาสํารวจ และจัดทํารายงานการสํารวจศัตรูพืช หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรม 

๒) การจัดการศัตรูขาว โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยและศูนย
สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชรวมกันผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช (เชื้อจุลินทรีย แมลงศัตรู
ธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) และสํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมงานอารักขาพืช) เปนผูชี้เปาพ้ืนท่ีดําเนินการ
ควบคุมการระบาด 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมาแรงงาน 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม) 

3) การจัดการศัตรูมันสําปะหลัง ประกอบดวยกิจกรรม 
3.1) ปองกันการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยศูนย

สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชผลิตขยายและปลอยแตนเบียน Anagyrus lopezi และแมลงชาง
ปกใส แบบครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศตามจุดปลอยท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด จํานวน  
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๑,754 จุด ๆ ละ ๓ ครั้ง ชนิดละ ๒๐๐ ตัวตอจุดตอครั้ง ในชวงเดือนมกราคม – กันยายน ๒561  
(ดูรายละเอียดพิกัดจุดปลอยในเว็บไซดกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) 

3.2) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง โดย กองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุยและศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชรวมกันผลติปจจัยควบคุมศัตรูมันสําปะหลัง 
(เชื้อจุลินทรีย แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ) และสํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) เปนผูชี้เปา
พ้ืนท่ีดําเนินการควบคุมการระบาด 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมา
แรงงาน คาพาหนะ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

3.3) ประชุมราชการการจัดการศัตรูผัก โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
จัดประชุมอยางนอย 3 ครั้ง เพ่ือวางแผน และติดตาม การดําเนินงานการควบคุมศัตรูผัก 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร อาหารวาง และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

๔) การจัดการศัตรูออย ประกอบดวยกิจกรรม 
4.1) ผลิตตนพันธุออยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย กองสงเสริมการอารักขาพืช

และจัดการดินปุย ดําเนินการผลิตขยายตนพันธุออยปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จํานวน 9๐,๐๐๐ ตน 
และสงใหศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศสพ.) เปนผูอนุบาลในโรงเรือนตอไป 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาวัสดุ อุปกรณ สารเคมี คาจางเหมาแรงงาน และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4.๒) จัดทําแปลงพันธุหลัก เปาหมาย 30 ไร ดําเนินการโดย ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระแกว โดยใชตนพันธุออยท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเม่ือป ๒๕60 ท่ีผานการอนุบาลในโรงเรือน 
และผานการตรวจรับรองวาปลอดโรคโดยวิธีทางชีวโมเลกุล (Nested PCR) แลว 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเตรียมดิน คาปุย คาจางแรงงาน และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

4.๓) ตรวจรับรองโรคใบขาวออยดวยวิธี Nested PCR จํานวน 2 ครั้ง โดยกองสงเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุย ดําเนินการสุมตรวจยอดออนกอนการนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ ศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ีจัดทําแปลงพันธุหลัก ดําเนินการสุมตรวจหนอออนจาก
แปลงพันธุหลักเม่ือออยอายุ ประมาณ ๖ เดือน 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับจางเหมาบริการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
4.๔) อบรมเกษตรกรแปลงพันธุขยาย โดย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดอุดรธานี  นครราชสีมา บุรีรัมย อุตรดิตถ และพิษณุโลก ดําเนินการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรไมนอยกวา ๕ ครั้ง เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการสรางแหลงผลิตพันธุออยสะอาดของชุมชน 

 งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินกิจกรรม 

4.5) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูออย โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยและศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชรวมกันผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช 
(เชื้อจุลินทรีย แมลงศัตรูธรรมชาติ) และสํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมงานอารักขาพืช) เปนผูชี้เปาพ้ืนท่ี
ดําเนินการควบคุมการระบาด  

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมา
แรงงาน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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5) การจัดการศัตรูผัก  ประกอบดวยกิจกรรม 
 5.1) จัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูผัก จํานวน 10 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแกน ศรีสะเกษ  เชียงใหม พิษณุโลก 
และจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดละ 1 กลุม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 
คัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมาย โดยพิจารณาเกษตรกรใน ศพก. แปลงใหญ หรือศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
กลุมละ 30 ราย จัดกระบวนการเรยีนรูแบบมีสวนรวมจํานวน 1 ครั้ง 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับจัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร 
 5.2) ผลิตและสนับสนุนชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชผักในพ้ืนท่ี โดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด ในขอ 5.1) จัดทําแผนขอรับสนับสนุนชีวภัณฑกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 
และสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนใหกับกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมการจัดกระบวนการเรียนรู และรายงานผลตามแบบ
รายงานการสนับสนุนชีวภณัฑ (ตามภาคผนวกท่ี 2) ทาง E-mail : biogroup@doaegmail.com 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมา
แรงงาน คาพาหนะ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 5.3) แปลงเรียนรูการใชเชื้อไวรัสเพ่ือควบคุมศัตรูผัก โดย กองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย รวมกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช (ศทอ.สุพรรณบุรี ชลบุรี 
นครราชสีมา สงขลา และเชียงใหม) คัดเลือกพ้ืนท่ี และดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรู และเก็บขอมูลการใช
เชื้อไวรัสเพ่ือควบคุมศัตรูผัก โดยกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยและศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เปนผูผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพ่ือใชในแปลงทดสอบ 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ เบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 5.4) ประเมินผลการใชเชื้อไวรัสควบคุมศัตรูผัก  โดยกองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย รวมกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ประเมินผลการใชไวรัสเอ็นพีวี 
ควบคุมหนอนกระทูหอมในแปลงทดสอบ 

 งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ สําหรับการผลิตเชื้อ
ไวรัส NPV และการจัดทํา เก็บขอมูล และประเมินผลในแปลงเรียนรู 

5.5) ประชุมราชการการจัดการศัตรูผัก โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุยจัดประชุมอยางนอย 1 ครั้ง เพ่ือวางแผน และติดตาม การดําเนินงานการควบคุมศัตรูผัก 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร อาหารวาง และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

6) การจัดการศัตรูไมผล และศัตรูหลังเก็บเกี่ยวของไมผล ประกอบดวยกิจกรรม 
6.1) สนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี ๒๐ จังหวัด รวมพ้ืนท่ี ๑๓,๐๐๐ ไร ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว ลําพูน อุตรดิตถ แพร  สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ราชบุรี 
กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดขอนแกน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิม สวนจังหวัดท่ีไดรับการจัดสรร
ใหมใหคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการระบาดของแมลงวันผลไมและชุมชนมีสวนรวม ท้ังนี้ สํานักงานเกษตร
จังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ และเกษตรกรอาสาในพ้ืนท่ี ดําเนินการ 

๖.๑.๑) แจงพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีกําหนดขอบเขตชัดเจน ดวยระบบภูมิสารสนเทศ
(แผนท่ีพ้ืนท่ีดําเนินการ) แกกลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส chinvinijkuls@gmail.com ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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๖.๑.๒) บูรณาการการถายทอดความรูเก่ียวกับการจัดการแมลงวันผลไมรวมกับ
กิจกรรมการถายทอดความรูของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

๖.๑.๓) สํารวจ ตดิตาม และประเมินสถานการณแมลงวันผลไมตามมาตรฐานสากล 
ซ่ึงทําได ๒ วิธี คือ  

(๑) การแขวนกับดัก ๒ ชนิด ไดแก   
    (๑.1) กับดักสไตเนอร ๑ กับดัก/ทุก ๑ ตารางกิโลเมตร (๖๒๕ ไร)  
    (1.๒) กับดักแมคฟลหรือมัลติลัวร ๑ กับดัก/ทุก ๒๕๐ ไร โดย

กําหนดจุดวางกับดักดวยระบบภูมิสารสนเทศ และเก็บขอมูลแมลงวันผลไมท่ีเขากับดักทุกสัปดาห  
(๒) การเก็บผลไมท่ีเปนพืชอาศัยของแมลงวันผลไมในพ้ืนท่ีโครงการมา

สํารวจชนิด และปริมาณของแมลงวันผลไม  
บันทึกในแบบรายงานสงใหกลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยทราบทุกสัปดาหทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส chinvinijkuls@gmail.com (สามารถดูรายละเอียด
วิธีการวางกับดัก การสํารวจแมลงวันผลไมจากการเก็บผลไมท่ีเปนพืชอาศัยและแบบรายงานไดท่ีเว็บไซดกอง
สงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) 

๖.๑.๔) รณรงคจํากัดการขยายพันธุและลดประชากรของแมลงวันผลไม โดย 
รณรงคทําความสะอาดแปลงปลูกไมผล กําจัดพืชอาศัยของแมลงวันผลไมท่ีไมใชพืชเศรษฐกิจหลัก และปลูกพืชท่ี
ไมใชพืชอาศัยของแมลงวันผลไมทดแทน ใชสารลอเพ่ือลดประชากรเพศผู ใชเหยื่อพิษหรือเหยื่อโปรตีนเพ่ือลด
ประชากรเพศผูและเพศเมีย ท้ังนี้สามารถบูรณาการการจัดวันรณรงคการจํากัดการขยายพันธุของแมลงวันผลไม
รวมกับกิจกรรมงานรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย (ของบางจังหวัด) หรือกิจกรรมงานวัน
ถายทอดความรู (Field day) ของ ศพก.ได 

งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ อุปกรณสําหรับ
ดําเนินกิจกรรม หรือคาตอบแทนเกษตรกรอาสาสมัครผูรับผิดชอบการวางและเก็บกับดัก จําแนกแมลงจากกับดัก 
จําแนกแมลงจากตัวอยางผลไม หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 

๖.๒) สนับสนุนการผลิตและปลอยแมลงวันผลไมเปนหมันควบคุมแมลงวันผลไมใน
พ้ืนท่ี โดย กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ผลิต
แมลงวันผลไมเปนหมันดวยวิธีฉายรังสี และสงไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพ เพ่ือลดการแพรขยายพันธุ
ของแมลงวันผลไมในพ้ืนท่ี สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) และ ท่ีไดรับการสนับสนุนแมลงวันผลไม
เปนหมันรับผิดชอบการปลอยและการติดตามประเมินสถานการณในพ้ืนท่ี 

งบประมาณ เปนคาใชจายสําหรับการผลิตขยายแมลงวันผลไมเปนหมัน พรอม
จัดสงไปยังพ้ืนท่ีเปาหมาย 

6.3) ประชุมราชการการจัดการศัตรไูมผล โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุยจัดประชุมอยางนอย 1 ครั้ง เพ่ือวางแผน และติดตาม การดําเนินงานการควบคุมศัตรูไมผล 

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร อาหารวาง และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

6.4) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูไมผลในพ้ืนท่ี โดย กองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุยและศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชรวมกันผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืช 
(เชื้อจุลินทรีย แมลงศัตรูธรรมชาติ) และสํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมงานอารักขาพืช) เปนผูชี้เปาพ้ืนท่ี
ดําเนินการควบคุมการระบาด  

 งบประมาณ  เปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมา
แรงงาน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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6.5) พัฒนาจุดเรียนรูการควบคุมศัตรูมะมวงกอนและหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสูการสงออก ดําเนินการ 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแกว ขอนแกน เชียงใหม นาน 
สุพรรณบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตร
อําเภอพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเปนแปลงตนแบบการควบคุมศัตรูมะมวงและพัฒนาการผลิตมะมวงเพ่ือการ
สงออก โดยการเนนใหเปนจุดเรียนรูของ ศพก. และ ศจช. จัดทําปายแปลง และปายความรูดานการจัดการศัตรู
มะมวงและการผลิตมะมวงใหมีคุณภาพ โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรตองรวมเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาจุด
เรียนรูดังกลาว   

 งบประมาณ เปนคาใชจายในการจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรม 

7) การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม (มะพราว และ ปาลมน้ํามัน) ดําเนินการใน  
31 จังหวัดท่ีมีการระบาดของศัตรูมะพราวและปาลมน้ํามัน ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบรุี ประจวบคีรีขันธ และ 14 จังหวัดภาคใต ประกอบดวยกิจกรรม 

7.1) แปลงสาธิตการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีพบการ
ระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาลมมาก ไดแก จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และ 14 จังหวัดภาคใต โดย สํานักงานเกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) คัดเลือก
พ้ืนท่ีอยางนอย 3 ไร เกษตรกรสามารถเดินทางมาเรียนรูไดสะดวก และพบการระบาดระดับปานกลาง – 
รุนแรง โดยเลือกใชเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานใหเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช ระดับความ
รุนแรงการระบาด และความสูงของตนพืช 

งบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับจัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ คาพาหนะ 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

 
7.2) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาลมดวยวิธีผสมผสาน โดย กองสงเสริม

การอารักขาพืชและจัดการดินปุยรวมกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และสํานักงาน
เกษตรจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) ดําเนินการผลิตปจจัยควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาลม (เชื้อจุลินทรีย และ แมลง
ศัตรูธรรมชาติ) เพ่ือนําไปใชควบคุมการระบาดของศัตรูพืชในพ้ืนท่ี 

 งบประมาณ  อยูในระหวางการโอนจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-
จัดหาวัสดุ อุปกรณ จางเหมาแรงงาน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

๗.๓) ประชุมราชการการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม โดย กองสงเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุยจัดประชุมอยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม และสรุปการดําเนินงานการควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาลม    

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร อาหารวาง และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

8) การจัดการศัตรูยางพารา ดําเนินการใน ๑๔ จังหวัดภาคใต ประกอบดวยกิจกรรม 
8.๑) จัดทําแปลงสงเสริมการจัดการศัตรูยางพารายางพารา โดย สํานักงานเกษตร

จังหวัด (กลุมอารักขาพืช) รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดทําแปลงสงเสริมการจัดการศัตรู
ยางพารา ซ่ึงควรเปนแปลงท่ีดําเนินการตอเนื่องจากป 60 หรือหากแปลงดังกลาวไมสามารถดําเนินการตอได 
ใหคัดเลือกแปลงใหมโดยอยูในดุลยพินิจของกลุมอารักขาพืช 

 งบประมาณ  เปนคาใชจายในการ จัดซ้ือ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ คาพาหนะ และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 
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8.๒) ผลิตและสนับสนุนเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคของยางพารา โดย ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช และสํานักงานเกษตรจังหวัด ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรียและ
เชื้อจุลินทรียพรอมใช เพ่ือควบคุมโรคพืชท่ีเกิดในยางพารา สนับสนุนใหสมาชิก ศจช.นําไปใชควบคุมโรคใน
แปลงปลูก รวมถึงผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอรมาพรอมใชสนับสนุนแปลงสงเสริมการจัดการศัตรูยางพารา 

 งบประมาณ  อยูในระหวางการโอนจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจัดซ้ือ-
จัดหาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

8 .๓) ประชุมราชการการจัดการศัตรูยางพารา โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยจัดประชุมอยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม และสรุปการดําเนินงานการควบคุมศัตรูยางพารา  

 งบประมาณ เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร อาหารวาง และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

9) การจัดการโรคเห่ียวกลวยหิน (ในพ้ืนท่ีระบาดรุนแรง) ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา
โรคเหี่ยวกลวยหินในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ประกอบดวยกิจกรรม 

9.1) จัดทําแปลงเรียนรูควบคุมโรคเหี่ยวกลวยหิน โดย ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด
ยะลา จัดทําแปลงเรียนรูการควบคุมโรคเหี่ยวในแปลงเดิมตอเนื่องจากป 60 เพ่ือเปนแบบอยางใหเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีนําไปปฏิบัติ 

 งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาแรงงาน และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

9.2) แปลงพันธุกลวยหินปลอดโรคเหี่ยว โดย กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุย รวมกับ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง จัดทําแปลงพันธุกลวยหินปลอดโรค เพ่ือขยายใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีหลังจากควบคุมโรคไดแลว 

 งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาพาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาแรงงาน และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม 

10) สนับสนุนการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชอุบัติใหมในพ้ืนท่ี โดย กองสงเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุย ใหการสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชท่ีไมเคยพบการระบาดมา
กอนในพ้ืนท่ี 

 งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรม 

11) ผลิตหัวเช้ือจุลินทรียบริสุทธิ์และพอ-แมพันธุแมลงศัตรูธรรมชาติ โดย กองสงเสริม
การอารักขาพืช ทําการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ พอ-แมพันธุศัตรูธรรมชาติ สนับสนุนใหศูนยสงเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรดานอารักขาพืช สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือนําไปผลิต
ขยายเพ่ิมปริมาณใชในพ้ืนท่ีตอไป 

งบประมาณ  เพ่ือใชเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาแรงงาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรม 
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4.6 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
4.6.1 การติดตาม ประเมินผล 

1) สวนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร 

2) สวนกลาง (กองแผนงาน รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร) 
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

3) สํานักงานเกษตรอําเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรท่ีมาเรียนรู และผล
การนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง 

 
4.6.2 การสํารวจพ้ืนท่ีและติดตามการนําผลงานวิจัยขยายผลสูพ้ืนท่ี ศพก. โดยสวนกลาง 

เปนผูดําเนินการ เพ่ือใหมีการนําผลงานวิจัยขยายผลสูพ้ืนท่ี  
4.6.3 การรายงานการดําเนินงานใหรายงานตามลําดับช้ัน โดยระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

ใหรายงานแผน และผลการดําเนินงาน ในระบบรายงานแบบ Online ท่ี http://alc.doae.go.th ตามประเด็น
ดังนี้  

- ผลการจัดอบรมเกษตรกรผูนําจํานวน 30 ราย ตอศูนย 
- แผนและผลการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) 
- ศูนยเครือขาย 
- การใหบริการของ ศพก.  
- ตนทุนและผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมใน ศพก. 

http://alc.doae.go.th/
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5. แผนปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. ศูนย 882   -     -     882   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

1) การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร 
ศูนย 882       882                    

2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศูนย 882   -     120  17,863   130   120  17,863   2   177   9,035   33   -     55  

1) การประชุมคณะทํางาน ศพก. (สวนกลาง) คน  165         55         55         55  

2) การประชุมคณะกรรมการ ศพก.  ราย 17,640       8,820       8,820              

3) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.  

ระดับจังหวัด 
ราย  5,292       1,764       1,764       1,764        

4) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.  

ระดับเขต 
ราย  693       231       231       231        

5) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. 

ระดับประเทศ 
ราย  54       18       18       18        

6) การถอดบทเรยีน ศพก. ตนแบบ คน  40         20           20        

7) ถอดบทเรียน ศพก. 9 เขต ศูนย  9               2   2   2   3      

8) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน 

ศพก. สวนกลาง 
คน  55         55                  

9) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน 

ศพก. ระดับจังหวัด 
คน 21,000       7,000       7,000       7,000        

10) การประชุมกับหนวยงานวิชาการภายนอก เพ่ือ

คัดเลือกผลงานวิจัยนําสูการใชประโยชน 
คน  360     120       120       120          
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

11) การประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือจัดทําเมนู

ทางเลือกและขยายผลแกเกษตรกร 
คน  90       30       30         30      

3. สนับสนุนการใหบริการ  ศูนย 4,410   -     882   -     -     882   -     -     1,182   300   282   882   -    

1) การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน

ฤดูกาลผลิตใหม (Field day) 
ศูนย  882                 300   300   282      

2) การสนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมลู

ขาวสารแก ศพก. 
ศูนย  3,528     882       882       882       882    

4. พัฒนาเกษตรกรผูนํา ราย 79,380   -     -    26,460   -     -    26,460   -     -    26,460  -     -    

1) จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา ราย 79,380     26,460       26,460      26,460     

5. พัฒนาศูนยเครือขาย อําเภอ 882   11   3,016   14,875   4,855   2,175   4,075   1,906   1,852   1,895   96   1,774   10  

1) สนับสนุนการจัดสถานีถายทอดความรูดานการ

จัดการศตัรูพืชในงานวันรณรงค 

จังหวัด 77        77     

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสรางเครือขาย

เจาหนาท่ีดานดินปุย 

คน 260  260           

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําคูมือ ศดปช. คน 50   50          

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ศดปช. 

คน 882 -  977 - - - - - - - - - 

5) สนับสนุนการดําเนินงาน ศดปช. ศูนย 882 - 882 - - - - - - - - - - 

6) จัดเวทีสรางเครือขาย ศดปช ระดบัจังหวัด ราย 2,646    2,646         

7) ประกวด ศดปช.ดีเดน 

- ระดับจังหวัด 

 

จังหวัด 

 

77 

         

77 
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

- ระดับเขต เขต 9 9 

8) ศึกษาพัฒนานวัตกรรมและการประยุกตใชเพ่ือการ

ใหคําแนะนําการจดัการดินและปุยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เรื่อง 1 - -  1   - - - - - - 

9) จัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรดานการจัดการ

ดินและปุย 

ศูนย 882   882          

10) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจดัการดินและปุย แปลง 882    882         

11) สงเสริมการใชปุยชีวภาพรวมกับปุยเคม ี ไร 11,000    11,000         

12) ทําแปลงสาธิตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมดานดิน

และปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

จุด 9    9         

13) จัดทําคูมือ ศดปช. เลม 2,000      2,000       

14) สนับสนุนการใหบริการและการตรวจวิเคราะหดิน จังหวัด     77         

15) สัมมนาสรุปผลการดาํเนินงาน ศดปช. คน 120         120    

16) ประเมินการถายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน ศดปช. 

ครั้ง 20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

17) จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน 

ศจช. 1,764   882 882         

18) ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรยีควบคุมศัตรูพืช 

- ผลิตสนับสนุนให ศทอ. 

- ผลิตสนับสนุนให ศจช. 

 

หลอด 

ขวด 

 

900 

26,460 

   

200 

 

 

200 

5,000 

 

200 

5,000 

 

200 

5,000 

 

100 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

1460 

   

19) พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนําการผลิตชีวภณัฑ

มาตรฐานชุมชน 

คน 385   150 150 85        

20) ทําแปลงเรียนรูและทดสอบการใชชีวภัณฑในชุมชน แปลง 154    154         
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

21) ตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑใน ศจช. โดย ศทอ. ศทอ. 9         9    

22) จัดทําคูมือศูนยจดัการศตัรูพืชชุมชน เลม 100     100        

23) สนับสนุนวัสด-ุ อุปกรณผลิตปจจยัควบคุมศัตรูพืช ศจช. 1,764   1,764          

24) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช. 

- ระดับจังหวัด 

- ระดับเขต 

- ระดับประเทศ 

 

ราย 

ราย 

ราย 

 

1,764 

231 

36 

    

882 

 

882 

 

 

231 

 

 

 

36 

     

25) ประกวด ศจช.ดเีดน 

- ระดับจังหวัด 

- ระดับเขต 

 

จังหวัด 

เขต 

 

77 

9 

         

77 

 

 

9 

  

26) ประเมินศักยภาพและถอดบทเรียน ศจช. ครั้ง 15       3 3 3 3 3  

27) อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีอารกัขาพืช หลักสูตร

หมอพืชอัจฉริยะ 

คน 281   50 150 150 81       

28) สัมมนาเครือขายการเรียนรูเจาหนาท่ีอารักขาพืช คน 1,030    350 350 330       

29) สัมมนาการใชชีวภัณฑและแนวทางยกระดับ

มาตรฐานชีวภณัฑ 

คน 100  100           

30) สนับสนุนงานภารกิจดานอารักขาพืชสูงานวิจัย เรื่อง 9           9  

31) สนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ ครั้ง 1  1           

32) จัดทําเอกสารเผยแพรผลงานดานอารักขาพืชและ

จัดการดินปุย 

เลม 2,000   2,000          

33) อบรมพัฒนาวิทยากรการใชสารเคมีอยางถูกตอง

และปลอดภัย 

คน 50  50           

34) จัดกระบวนการเรียนรูการใชสารเคมีอยางถูกตอง ราย 900   900  900  900      
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

และปลอดภัย 3 ครั้ง 

35) สนับสนุนการผลิตจลุินทรียควบคมุศัตรูพืชแทน

การใชสารเคม ี

- ผลิตสนับสนุนให ศทอ. 

- ผลิตสนับสนุนให ศจช. 

 

 

หลอด 

ขวด 

 

 

600 

2,160 

   

 

300 

 

 

300 

1,080 

 

 

 

1,080 

       

36) ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตร ตัวอยา

ง 

900           900  

37) ตรวจสุขภาพเกษตรกรกอน - หลังเขารวมโครงการ ราย 900  900          900 

38) ประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับการใชสารเคมีของ

เกษตรกร 

จังหวัด 18       3 3 3 3 3 3 

39) แปลงสํารวจติดตามสถานการณศตัรูพืชและแปลง

เฝาระวัง (สํารวจตอเน่ือง) 

แปลง 1,890    1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 

40) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคมุศตัรูขาว ไร 2,200  250 250     500 500 500 200  

41) ปองกันการระบาดของเพลี้ยเพลี้ยงมันสําปะหลัง

แบบครอบคลมุพ้ืนท่ี 3 ครั้ง 

จุด 1,754      1,754 1,754 1,754     

42) สนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรมูันสําปะหลัง ไร 1,000      250 250 250 250    

43) ประชุมการจัดการศํตรมูันสําปะหลัง ครั้ง 3   1   1   1    

44) ผลิตตนพันธุออนสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ตน 90,000   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

45) จัดทําแปลงพันธุหลักออยปลอดโรค ไร 30   30          

46) ตรวจรับรองโรคใบขาวออย ตัวอยา

ง 

800   400       400   

47) อบรมเกษตรกรผูทําแปลงพันธขยายออย 5 ครั้ง ราย 150   150  150  150  150  150  

48) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคมุศตัรูออย ไร 1,000   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

49) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคมุศตัรูผัก ไร 1,500   500 500 500        

50) จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกรเรือ่งการจัดการ

ศัตรผูัก  

กลุม 10   5 5         

51) ทําแปลงเรียนรูการใชเช้ือไวรสัควบคุมศัตรูผัก แปลง 6    3 3        

52) ประเมินการใชเช้ือไวรสัควบคุมศตัรูผัก หนวยงา

น 

6    3 3        

53) ประชุมราชการการจดัการศตัรผูัก ครั้ง 1      1       

54) สนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไมดวยวิธี

ผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ไร 13,000      3,000 3,000 3,000 4,000    

55) สนับสนุนการผลิตและปลอยแมลงวันผลไมเปน

หมันควบคุมแมลงวันผลไมในพ้ืนท่ี 

ลานตัว 120     20 20 20 20 20 20   

56) ประชุมราชการการจดัการแมลงวันผลไม ครั้ง 1     1        

57) ผลิตและสนับสนุนปจจัยควบคมุศตัรูไมผล ไร 2,000   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

58) พัฒนาจุดเรียนรูการควบคุมศตัรูมะมวงกอนและ

หลังการเก็บเก่ียวเพ่ือพัฒนาคุณภาพสูการสงออก 

แปลง 15    15         

59) ประเมินจุดเรียนรูการควบคมุศัตรมูะมวงฯ ครั้ง 6    1 1 1 1 1 1    

60) แปลงสาธิตการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลมดวยวิธี

ผสมผสาน 

แปลง 31   31          

61) สนับสนุนปจจัยการควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาลม

ดวยวิธีผสมผสาน 

ไร 2,000   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

62) ประชุมราชการการจดัการศตัรูพืชตระกูลปาลม ครั้ง 2     1      1  

63) ทําแปลงสงเสริมการจัดการศัตรูยางพารา แปลง 14        14     

64) ผลิตและสนับสนุนเช้ือจุลินทรยีควบคุมโรคของ ไร 1,300        300 300 300 400  
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ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

หนวย

นับ 

ปริมาณ

งานรวม 

แผนปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

ยางพารา 

65) ประชุมราชการการจดัการศตัรูยางพารา ครั้ง 2     1      1  

66) ทําแปลงเรียนรูการควบคุมโรคเหีย่วกลวยหิน แปลง 4  4           

67) ทําแปลงพันธุกลวยหินปลอดโรคเหี่ยว ไร 5  5           

68) สนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชอุบัติ

ใหมในพ้ืนท่ี 

จังหวัด 77         77    

6. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน คร้ัง 49   -     9   2   1   11   1   2   10   2   1   10   -    

1) ติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรู ระดับสวนกลาง  ครั้ง  9       1   1   1   1   1   1   1   1   1    

2) ติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรู ระดับเขต 9 เขต  ครั้ง  36     9       9       9       9    

3) การสํารวจพ้ืนท่ีและติดตามการนําผลงานวิจัย

ขยายผลสูพ้ืนท่ี ศพก. 
ครั้ง  4       1     1     1     1        

รวมท้ังสิ้น   882   11   4,027   33,622  31,446  3,188  21,939  28,370  3,221 11,232 26,872  2,666   65  
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6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 
6.1 ผลผลิต (output) 

6.1.1 มีการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเครือขาย ในพ้ืนท่ี
ทุกอําเภอ 

6.1.2 เกษตรกรตนแบบสามารถถายทอดความรูและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
ใหกับเกษตรกร  

6.1.3 เกษตรกรมาเรียนรูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต 
เชน กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

6.1.4 มีการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตสินคาเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
6.2 ผลลัพธ (outcome) 

6.2.1 เกษตรกรท่ีมาเรียนรูท่ี ศพก. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร ท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

6.2.2 เกษตรกร องคกรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
สินคาเกษตร สงผลใหมีความเขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองได 

6.3 ตัวช้ีวัด  
6.3.1 มีการพัฒนา ศพก. ใหมีความพรอมในการใหบริการถายทอดความรู บริการขอมูลขาวสาร 

บริการดานการเกษตรตาง ๆ และบริการรับเรื่องรองเรียน ในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ จํานวน 882 ศูนย 
6.3.2 เกษตรกรผูนําจํานวน 26,460 ราย สามารถถายทอดความรูและถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกร 
6.3.3 เกษตรกรมีความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การลดตนทุนการผลิต 

การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุย  
6.3.4 มีการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตสินคาเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

7.1 กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
1) นายวุฒินัย ยวุนานนท 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
โทรศัพท 02 579 3940 

2) วาท่ี รต.นรินทร  แขมพิมาย (รับผิดชอบกิจกรรมการประชุมเครือขายทุกระดับ) 
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการมีสวนรวมของภาคีและเครือขาย 
โทรศัพท 02 955 1656 
E-mail: agritech80@hotmail.com  

3) นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

โทรศัพท 02 579 9524 

E-mail: doaeresearch20@gmail.com  
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4) นางสาวสรอยเพชร ตันติรัตนานนท 

ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท 02 579 9524 

E-mail: doaeresearch20@gmail.com 

 

7.2 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
1) นางจิระนุช ชาญณรงคกุล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย 
โทร. / โทรสาร : 02 940 6190 

2) นางชัญญา ทิพานุกะ  

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการดินปุย 

โทรศัพท 0 2955 1515 

E-mail: soil_fer57@hotmail.com 

3) นางสาวจุฬาภรณ นกสกุล 

ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  

โทรศัพท/โทรสาร 02 561 4663 

E-mail: julaporn55@hotmail.com 

------------------------------------ 
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ภาคผนวกที่ 1 จํานวนแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช ป 2561 

ท่ี จังหวัด แปลง ศจช. 
แปลงพ้ืนท่ีเสี่ยง/

เฝาระวัง 
รวมท้ังหมด  

รวมท้ังหมด 1,764  126 1,890 

เขต 1 156 15 171 
1 กรุงเทพฯ 8 1 9 
2 ชัยนาท 16 2 18 
3 นนทบุร ี 12 1 13 
4 ปทุมธานี 14 1 15 
5 อยุธยา 32 1 33 
6 ลพบุร ี 22 2 24 
7 สระบุร ี 26 1 27 
8 สิงหบุร ี 12 2 14 
9 อางทอง 14 2 16 
  ศทอ.ชัยนาท   2 2 

เขต 2 124 12 136 
1 กาญจนบุร ี 26 2 28 
2 นครปฐม 14 1 15 
3 ประจวบครีีขันธ 16 1 17 
4 เพชรบุร ี 16 1 17 
5 ราชบุร ี 20 1 21 
6 สมุทรสงคราม 6 1 7 
7 สมุทรสาคร 6 1 7 
8 สุพรรณบุร ี 20 2 22 
  ศทอ.สุพรรณฯ   2 2 

เขต 3 146 16 162 
1 จันทบุร ี 20 1 21 
2 ฉะเชิงเทรา 22 2 24 
3 ชลบุร ี 22 1 23 
4 ตราด 14 1 15 
5 นครนายก 8 1 9 
6 ปราจีนบุร ี 14 2 16 
7 ระยอง 16 2 18 
8 สมุทรปราการ 12 1 13 
9 สระแกว 18 3 21 
  ศทอ.ชลบุร ี   2 2 

เขต 4 342 21 363 
1 กาฬสินธุ 36 2 38 
2 ขอนแกน 52 2 54 
3 นครพนม 24 1 25 
4 มหาสารคาม 26 1 27 
5 มุกดาหาร 14 2 16 



 36 

ท่ี จังหวัด แปลง ศจช. 
แปลงพ้ืนท่ีเสี่ยง/

เฝาระวัง 
รวมท้ังหมด  

6 รอยเอ็ด 40 1 41 
7 เลย 28 2 30 
8 สกลนคร 36 2 38 
9 หนองคาย 18 2 20 

10 หนองบัวลําภ ู 12 1 13 
11 อุดรธานี 40 2 42 
12 บึงกาฬ 16 1 17 
  ศทอ.ขอนแกน   2 2 

เขต 5 154 9 163 
1 ตรัง 20 1 21 
2 นราธิวาส 26 1 27 
3 ปตตานี 24 1 25 
4 พัทลุง 22 1 23 
5 ยะลา 16 1 17 
6 สงขลา 32 1 33 
7 สตูล 14 1 15 
  ศทอ.สงขลา   2 2 

เขต 6 206 10 216 
1 เชียงราย 36 1 37 
2 เชียงใหม 50 1 51 
3 นาน 30 1 31 
4 พะเยา 18 1 19 
5 แพร 16 1 17 
6 แมฮองสอน 14 1 15 
7 ลําปาง 26 1 27 
8 ลําพูน 16 1 17 
  ศทอ.เชียงใหม   2 2 

เขต 7 302 20 322 
1 ชัยภูม ิ 32 3 35 
2 นครราชสมีา 64 4 68 
3 บุรีรัมย 46 2 48 
4 ยโสธร 18 2 20 
5 ศรีสะเกษ 44 2 46 
6 สุรินทร 34 2 36 
7 อํานาจเจรญิ 14 1 15 
8 อุบลราชธานี 50 2 52 
  ศทอ.นครราชสมีา   2 2 

เขต 8 148 9 157 
1 กระบ่ี 16 1 17 
2 ชุมพร 16 1 17 
3 นครศรีธรรมราช 46 1 47 
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ท่ี จังหวัด แปลง ศจช. 
แปลงพ้ืนท่ีเสี่ยง/

เฝาระวัง 
รวมท้ังหมด  

4 พังงา 16 1 17 
5 ภูเก็ต 6 1 7 
6 ระนอง 10 1 11 
7 สุราษฎธานี 38 1 39 
  ศทอ.สุราษฯ   2 2 

เขต 9 186 14 200 
1 กําแพงเพชร 22 2 24 
2 ตาก 18 1 19 
3 นครสวรรค 30 2 32 
4 พิจิตร 24 1 25 
5 พิษณุโลก 18 1 19 
6 เพชรบูรณ 22 2 24 
7 สุโขทัย 18 1 19 
8 อุตรดิตถ 18 1 19 
9 อุทัยธานี 16 1 17 
  ศทอ.พิษณุโลก   2 2 
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ภาคผนวกที่ 2 แบบรายงานการสนับสนุนชีวภัณฑ กิจกรรมการจัดการศัตรูผัก 
สํานักงานเกษตรจังหวัด ..................................... 

 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 

(ระบุ ศพก./แปลงใหญ/ศจช.) 
ชนิดชีวภัณฑ ปริมาณการ 

สนับสนุน *  
จํานวนพ้ืนท่ี 

(ไร) 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 
หมายเหตุ      การรายงานแยกตามชนิดชีวภัณฑ และปริมาณการสนับสนุนระบุ จํานวน และหนวย 
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