
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ค ำน ำ 
            
           ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ใน
ภูมิภาคยู่ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท มีภารกิจ                    
ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ด าเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุม
ศัตรูพืช  ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาดและให้ค าแนะน า               
การจัดการศัตรูพืช  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบพื้นท่ีท้ังหมด 9 จังหวัด ได้แก่ 
ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี 
          สรุปผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานโดยสรุปตามงานยุทธศาสตร์                  
กรมส่งเสริมการเกษตร งานตามภารกิจ งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีหน่วยงานได้รับการสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการอารักขาพืชของผู้เกี่ยวข้องในโอกาส
ต่อไป 
  
                                                    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                  
หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
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      ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                              2 
      ภารกิจ                                                                                             2 
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      แผนปฏบิัตงิาน                                                                                   5 
 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏบิตัิราชการ 
      โครงการศนูย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร                         14                                          
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ส่วนที่ 3 งานตามภารกิจ  
      การตรวจวินิจฉัยศตัรพูืช                                                                     22                                                                     
      การส่งเสรมิและถ่ายทอดความรู้                                                             23                                                           
      การเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  การเข้าฝึกงาน                                              24                                                           
     การพัฒนาบคุลากร                                                                            24                                                            

      งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์                                                              25                                                         
 

ส่วนที่ 4 งานที่ไดร้บัมอบหมาย 
      โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ)่ ป ี2561          26             
      โครงการสร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ฯ 50 อาชีพ                          27                        
      สวนรวบรวมพนัธุ์พืชท้องถิน่                                                                 28                    
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      การสร้างความรูค้วามเข้าใจในการท างานภายในองคก์ร                                  30                                                            

   
 



 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต าบลเขาท่าพระ          
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000  โทร./ โทรสาร. 0-5647-6655    
E-mail address pmc01@doae.go.th 
   พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร 

 

ภาพแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
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วิสัยทัศน์ 

     “ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช อย่างมีประสิทธิภาพ”  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืช 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืช 
   

ภารกิจ 
     1. ศึกษา ทดสอบ ประยุกตแ์ละพัฒนาการใช้เทคโนโลยกีารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน                          
ให้เหมาะสมกับพื้นที ่
     2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
     3. ด าเนินการผลิตขยายปจัจยัการควบคุมศัตรูพืช 
     4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาดและให้
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช 
     5. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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       อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
ปีงบประมาณ 2561 

      ข้าราชการ  จ านวน 8 อัตรา 
    1.  นายบรรจวบ             ปกิจเฟื่องฟู          ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

     2.  นางบรรจง                บุญมาทรัพย์ไพศาล       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                      
      3.  นายสมบัติ                ทนงจิตรไพศาล       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

    4.  นายมานะ                 เหลืองทองวัฒนา          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    5.  นายภาณุ                  ภาณุเวช                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    6.  นางสาวกิตติรัตน์         เช้ือนุ่น                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    7.  นางสาวสาลินี             สวนแก้ว        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
    8.  นางสาวจุฑาทิพย์         เกิดศรี                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      พนักงานราชการ  จ านวน 2 อัตรา 
    1. นางสาวสิริวิมล            แก้วเขียว              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
    2. นางสาวกัญญาวีร์         นาคอิ่ม                       เจ้าพนักงานธุรการ 

      คนงานจ้างเหมาบริการ จ านวน ๑0 อัตรา 
    1.  นายสถิต                   แช่มอุบล                  พนักงานขับรถยนต์   
    2.  นายสมชาย                วิมลเศรษฐ                  พนักงานขับรถยนต์ 
    3.  นายชาญ           อ่ าคง                  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
    4.  นายวุฒิพงศ์               สังเกตุกิจ           พนักงานรักษาความปลอดภัย 
    5.  นางสุวิมล           บุญญโร                      พนักงานห้องปฏิบัติการ       
    6.  นางฐานิยา         น่วมทิม          พนักงานห้องปฏิบัติการ       
    7.  นางกนกพิชญ์             แสงตะวัน         พนักงานห้องปฏิบัติการ   
    8.  นางนาติยา          ช่ืนจิตร์         คนงานเกษตร   

     9.  นายส าเริง         หงษ์ก าเนิด         คนงานเกษตร 
               10.   นางปทุมวรรณ์                ทนงจิตรไพศาล             พนักงานบริการทั่วไป 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

 
นายบรรจวบ  ปกิจเฟื่องฟ ู

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 

 
 
 

 

                                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                                                  
 

  

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                           

                       

จ้างเหมาบริการ 

นายสถิต แช่มอบุล                                          
พนักงานขับรถยนต์ 

 

นายสมชาย  วิมลเศรษฐ                                
พนักงานขับรถยนต์ 

 

นางฐานิยา น่วมทิม                                     
พนักงานห้องปฏิบัติการ 

นางสุวิมล บุญญโร                             
พนักงานห้องปฏิบัติการ 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

ฝ่ายผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 
ฝ่ายส่งเสริม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นายนายสมบัติ ทนงจิตรไพศาล                       
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นางบรรจง บุญมาทรัพย์ไพศาล                         
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นายมานะ เหลืองทองวัฒนา            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

นางสาวกิตติรัตน์  เชื้อนุ่น                                
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

นายภาณุ  ภาณุเวช            
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

นางสาวสิริวิมล  แก้วเขียว               
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

นางสาวสาลินี  สวนแก้ว                               
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นางสาวจุฑาทิพย์ เกิดศร ี                          
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

นางสาวกัญญาวีร์ นาคอิม่                          
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายส าเริง หงษ์ก าเนิด                            
คนงานเกษตร 

 

นายชาญ อ่ าคง                                       
พนักงานดูแลรกัษาความปลอดภัย 

 

นายวุฒิพงศ ์สังเกตกิจ                                       
พนักงานดูแลรกัษาความปลอดภัย 

 

นางนาติยา ชื่นจิตร ์             
คนงานเกษตร 

นางกนกพิชญ์ แสงตะวัน                               
พนักงานบริการท่ัวไป 
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นางปทุมวรรณ์  ทนงจิตรไพศาล             
พนักงานบริการท่ัวไป 



 

แผนปฏิบตัิงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน หน่วย ปริมาณงาน ต้นทนุ งบประมาณ 

(บาท 
1) ส่งเสริมและพฒันาอาชีพทางการเกษตร 

 
  

  

  1.1 วิจัย ศึกษา ทดสอบทางด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย ์ 1 
 

30,000 
  1.2 พัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ฯ ศูนย์ 1 

 
150,000 

1.1 จุดสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ ์ จุด 1 
  

1.2 จุดเรียนรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ จุด 1 
  

1.3 จุดเรียนรู้การใช้สารเคมี จุด 1 
  

  1.3 พัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที ่ คน 40 
 

88,000 
  1.4 พัฒนาเกษตรกร 

    

    1) ฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ราย 400 
 

160,000 
    2) เกษตรกรแกนน าและเครือข่าย ราย 80 

 
64,000 

  1.5 ให้บริการเคลื่อนที ่ ครั้ง 3 
 

9,000 
  1.6 ผลติสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เรื่อง 4 

 
20,000 

แผนงานยทุธศาสตร์สง่เสริมการด าเนนิงานตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    

2.สนับสนุนโครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นทีฯ่ 
    

  1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯไตรมาส 1                                    
(จัดในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 

ครั้ง 1 
 

15,000 

  2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯไตรมาส 2                              
(จัดในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 

ครั้ง 1 
 

15,000 

  3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯไตรมาส 3                             
(จัดในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 

ครั้ง 1 
 

15,000 

  4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯไตรมาส 4                              
(จัดในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 

ครั้ง 1 
 

15,000 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    

โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
    

  1.1 สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ
ศัตรพูืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) 

 
จังหวัด 

 
8 

 
 

32,000 
 1.2 สนับสนุนการด าเนนิงานศนูย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
   1) ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช หลอด/ขวด 2,220  222,000 
  -  ผลิตหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา ขวด 923 100 92,300 
  -  ผลิตหัวเช้ือราบิวเวอเรีย ขวด 696 100 69,600 
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  -  ผลิตหัวเช้ือเมตตาไรเซียม ขวด 601 100 60,100 
   2) พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน าการผลิตชีวภัณฑ์ในศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

คน 45 
 

117,000 

   3) ตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศจช. 1 
 

5,000 
  1.3 พัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่อารกัขาพืช 

    

    1) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืช หลักสูตรหมอ
พืชอัจฉริยะ (Plant doctor) 

คน 27 
 

175,500 

  1.5 ส่งเสริมและให้บรกิารการจัดการศตัรพูืชในพืน้ที่ 
    

   1) การตดิตาม พยากรณแ์ละเตอืนการระบาดศตัรพูืช 
    

   1.1) ส ารวจแปลงตดิตามสถานการณ/์แปลงเฝ้าระวัง
ศัตรพูืช 

แปลง 2 
 

10,400 

     -  แปลงมันส าปะหลัง ครั้ง 
   

     -  ข้าว ครั้ง 
   

2) การจัดการศตัรูข้าว ผลิตและสนับสนนุปัจจัยควบคุมศตัรู
ข้าว 

ไร่ 300 
 

75,000 

  - เช้ือราไตรโคเดอร์มา กก. 400 
 

18,000 
  - เช้ือราบิวเวอเรีย กก. 300  13,500 
  - เช้ือราเมตาไรเซียม กก. 200  9,000 
  - สะเดา ลิตร 300 100 30,000 
  - หางหนีบ ตัว 9,000 0.5 4,500 
3) จัดการศัตรูมันส าปะหลัง 

    

   3.1) ป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที ่

จุด 52 
 

78,000 

   1) ผลิตขยายและปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ตัว 31,200 1.5 46,800 
   2) ผลิตขยายและปล่อยแมลงช้างปีกใส ตัว 31,200 0.5 15,600 
   3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ฯ สาธารณูปโภคในการด าเนินงาน ศูนย์ 1 

 
15,600 

   3.2) สนับสนนุปัจจัยควบคุมศตัรูมันส าปะหลังในพืน้ที่ ไร่ 120  36,000 
   1) ผลิตขยายและปล่อยแมลงช้างปีกใส ตัว 25,200 0.5 12,600 
   2) ผลิตขยายและปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ตัว 12,000 1.5 18,000 
   3) ผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ก.ก. 120 45 5,400 

4) จัดการศัตรอู้อย     
    4.1) ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูอ้อยในพื้นท่ี ไร่ 150 

 
45,000 

   - ทริโคแกรมมา แผ่น 3,000 10 30,000 
   - แมลงหางหนีบ ตัว 30,000 0.5 15,000 
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5. การจัดการผกั     
   5.1) ผลิตและ สนับสนุนชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักในพื้นท่ี ไร่ 150  52,500 
  - สารสกัดสะเดา 500 มล. ลิตร 150 100 15,000 
  - เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ก.ก. 150 45 6,750 
  - เช้ือราบิวเวอเรียพร้อมใช้ ก.ก. 150 45 6,750 
  - แมลงหางหนีบ ตัว 15,000 0.5 7,500 
  - Bs. ก.ก. 30 550 16,500 
6) จัดการศัตรไูม้ผล 

    

   6.1) ผลิตและสนับสนุนชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูไม้ผล ไร่ 100 
 

30,000 
  - เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ก.ก. 200 45 9,000 
  - เช้ือราบิวเวอเรียพร้อมใช้ ก.ก. 100 45 4,500 
  - สะเดา ลิตร 100 100 10,000 
  - มวน ตัว 13,000 0.5 6,500 
7) จัดการศัตรปูาล์ม 

    

   7.1) ผลิตและสนับสนุนชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์ม ไร่ 125 
 

25,000 
  - บราคอน ตัว 25,000 0.5 12,500 
  - ทริโคแกรมมา แผ่น 1,250 10 12,500 
โครงการฟืน้ฟพูืน้ทีก่ารเกษตร (พืชสวน) ไร่ 

  
87,000 

  - เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ก.ก. 2,025 40 81,000 
  - จัดส่ง /ติดตาม/ประเมินผล  

   
6,000 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 61 (เบิก
แทนกรมข้าว) 

 
2,600 

 
260,000 

  -  ผลิตหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา ขวด 965 100 96,500 
  -  ผลิตหัวเช้ือราบิวเวอเรีย ขวด 880 100 88,000 
  -  ผลิตหัวเช้ือเมตตาไรเซียม ขวด 755 100 75,500 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 

ตัดยอด ณ วันที่   กันยายน 2562 

แผนงบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ 
(บาท) (บาท) บาท ร้อยละ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,691,927.00 3,435,633.9
1 

256,293.0
9 

6.94 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 

1,481,600.00 

 
 

1,433,046.6
2 

 
 

48,553.38 

 
 

3.28 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
(0701127003000000) 
 ก.งบบริหารจัดการ 1,367,947.00 1,319,821.6

2 
48,125.38 

3.52 

1. งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ  (M1047) 

182,000.00 182,000.00 0.00 0.00 

    1. ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ   102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 

    2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 

2. งบด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ 
(M1049) 

408,000.00 407,985.00 15.00 0.00 

    1. ค่าจ้างเหมาบริการ 408,000.00 407,985.00 15.00 0.00 

3. ค่าสาธารณูปโภค  (M1049) 331,400.00 284,889.62 46,510.38 14.03 

    1. ค่าส่ือสารติดตามงาน (มือถือ)  9,600.00 6,456.60 3,143.40 32.74 

    2. ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 310,300.00 268,449.24 41,850.76 13.49 

    3. ค่า Internet 11,500.00 9,983.78 1,516.22 13.18 

    4. ค่าใช้จ่ายในการอบรม (1047) 1,600.00 1,600.00 - 0.00 

    5. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเงินการ
คลัง (1049) 

3,000.00 2,864.00 136.00 4.53 
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    6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้
เกษียณอายุราชการ (1049) 

1,600.00 - 1,600.00 100.00 

แผนงบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ 

(บาท) (บาท) บาท ร้อยละ 
ข. งานตามโครงการ 1,601,400.00 1,574,157.2

9 
27,242.71 1.70 

   1. ส่งเสริมละพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร (M1047)  

541,000.00 540,708.00 292.00 0.05 

      1.1 วิจัย ศึกษา ทดสอบด้านวิชาการ 
(ภาณุ) 

30,000.00 29,950.00 50.00 0.17 

      1.2 พัฒนาแปลงเรียนรู ้จุดเรียนรู้ 
แปลงแม่พันธุ์  (ภาณุ) 

150,000.00 149,758.00 242.00 0.16 

           - พัฒนา 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 
           - คนงาน (กนกพิชญ์) 90,000.00 89,758.00 242.00 0.27 
      1.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี  
(สมบัติ) 

88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 

      1.4 พัฒนาเกษตรกร  (วนิดา) 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 

           - ฝึกอาชีพเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 

           - ฝึกอาชีพเกษตรกรแกนน าและ
เครือข่าย  

64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 

      1.5 ให้บริการเคล่ือนท่ี   9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 

      1.6 ผลิตส่ือถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการ   

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

-โครงการสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืช
ท้องถิ่น 50 ศูนย์ 1047 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

-โครงการอบรม 50 ศูนย์ (1049) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

-อบรม นสก.  3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 
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แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
(0701138044000000) 
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (070111800M1051) 

 
 
 
 

60,000.00 

 
 
 
 

59,790.00 

 
 
 
 

210.00 

 
 
 
 

0.35 

แผนงบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ 
(บาท) (บาท) บาท ร้อยละ 

1.  จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 60,000.00 59,790.00 210.00 0.35 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ              
แปลงใหญ่ 0701119022001000 
กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว 
07011180099999 
โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ 

 
 

278,000.00 

 
 

98,810.00 

 
 

179,190.0
0 

 
 

64.46 

1. นาแปลงใหญ่   278,000.00      
98,810.00  

179,190.0
0  

64.46 

    แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยาภาพ
การผลิตภาคเกษตร 

 
 
 

1,402,010.00 

 
 
 

1,375,269.2
9 

 
 
 

26,740.71 

 
 
 

1.91 
    โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(0701119034000000) 
    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(070111800M1041 
   1.1 สนับสนุนถ่ายทอดความรู้                   
       (Field day)                 

32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 

   1.2 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

222,000.00 222,000.00 0.00 0.00 

     - ผลิตสนับสนุนหัวเช้ือควบคุมศัตรูพืช 132,000.00 132,000.00 0.00 0.00 
     - คนงาน (นิรันดร์) 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 
  1.3 พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า            
การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน 

117,000.00 117,000.00 0.00 0.00 

  1.4 ตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ใน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 
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  1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะ 

175,500.00 175,500.00 0.00 0.00 

  1.6 ส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์/
แปลงเฝ้าระวังศัตรูพืช 

10,400.00 10,400.00 0.00 0.00 

  1.7 จัดการศัตรูช้าว ผลิตและสนับสนุน
ปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 

75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 

 1.8 ป้องกันการระบาดของเพล้ียแป้งมัน
ส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี 

78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 

 1.9 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูมัน
ส าปะหลังในพื้นท่ี 

36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 

                   

แผนงบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ 
(บาท) (บาท) บาท ร้อยละ 

1.10 ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุม
ศัตรูอ้อยในพื้นท่ี 

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 

1.11 ผลิตและสนับสนุนชัวภัณฑ์ควบคุม
ศัตรูพืชผักในพื้นท่ี 

52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 

1.12 ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุม
ศัตรูไม้ผลในพื้นท่ี  

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

    - อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
อารักขาพืช (Plant Doctor) 

2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 

    - สัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์และแนวทาง
ยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์  

1,210.00 1,210.00 0.00 0.00 

 2.1 ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืช
ในพื้นท่ี 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

 2.2 ฟื้นฟูพื้นท่ีการเกษตร (พืชสวน) 
(ภาณุ)  

87,000.00 60,259.29 26,740.71 30.74 

      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 408,000.00 408,000.00 0.00 0.00 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนา 

 
442,717.00 

 
442,717.00 

 
0.00 

 
0.00 

กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาการเกษตรยั่งยนื 
    จ. งบบุคลากร 
(0701126004000000) 

        
442,717.00  

          
442,717.00  

                     
-    

 
0.00 

       - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(070111800M1046) 

 
424,980.00 

 
424,980.00 

 
0.00 

 
0.00 
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       - เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
(งบด าเนินงาน) 

17,737.00 17,737.00 0.00 0.00 

 (งบลงทุน)แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 

13,500.00 

 
 

13,500.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
 1. เครื่องโทรสาร 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 

 
 

แผนงบประมาณ – โครงการ – กิจกรรม ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ 
(บาท) (บาท) บาท ร้อยละ 

 

 

รายการ ได้รับ ใช้แล้ว คงเหลือ คิดเป็น % 

  1. ด าเนินงาน 3,411,810.00 3,165,970.24 245,839.76 92.79 

     1.1 งบบุคลากร 440,800.00 424,980.00 15,820.00 96.41 

     1.2 งบบริหารจัดการ 1,369,610.00 1,221,841.95 147,768.05 89.21 

     1.3 งบโครงการ 1,601,400.00 1,519,148.29 82,251.71 94.86 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ 0701119032000000 
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่รหัสกิจกรรมหลัก 
(070111800M1039) 

13,100.00 
 
 
 

13,100.00 
 

 

11,501.00 
 
 
 

11,501.00 
 
 
 

1,599.00 
 
 
 

1,599.00 
 
 
 

12.21 
 
 
 

12.21 
 
 
 

    1.  ด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมฯ 

10,000.00 10,000.00 - 0.00 

    2. สัมมนา Year End Conference 
ประจ าป ี2561  

3,100.00 1,501.00 1,599.00 51.58 

    1. ค่าหนังสือเดินทาง 1049 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 
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 2. งบลงทุน 13,500.00 13,500.00 - 100.00 

     รวม  3,425,310.00 3,179,470.24 245,839.76 92.82 

 3. โครงการนาแปลงใหญ่                             
     (เบิกแทนกรมข้าว) 

 
278,000.00 

 
98,810.00 

 
179,190.00 

 
35.54 

 4. หนอนหัวด ามะพร้าว 43,066.00 42,450.00 616.00 98.57 

 5. โครงการนาแปลงใหญ่                   
   (หลักเกณฑ์ใหม่) (งบกลาง) 

 
163,350.00 

 
138,838.00 

 
24,512.00 

 
84.99 

 
 
 
 

รายการ ได้มา ใช้ไป เหลือ 
1041 1,402,010.00 1,370,569.29 31,440.71 

1047 724,600.00 723,493.85 1,106.15 

1049 758,000.00 709,738.62 48,261.38 

1051 60,000.00 59,790.00 210.00 

1046 442,717.00 442,717.00 0.00 

งบลงทุน 13,500.00 13,500.00 0.00 

1039 13,100.00 11,501.00 1,599.00 

นาแปลงใหญ่ 278,000.00 94,610.00 183,390.00 

รวม 3,691,927.00 3,425,919.76 266,007.24 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏบิตัิราชการ 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 

       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ                 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการ                
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร
ด้านต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
      1. สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)         
 

  

       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชัยนาท ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ
ศัตรูพืช ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)                  
ณ ศูนย์ เ รี ยน รู้ ก า ร เพิ่ มประ สิทธิ ภ าพการผ ลิ ต                      
สินค้าเกษตร ในเขตจังหวัดท่ีรับผิดชอบ  เป้าหมาย                 
8 ครั้ง ด าเนินการได้ 8 ครั้ง ซึ่งศูนย์ฯได้สนับสนุน ดังนี้ 
       1. เช้ือราไตรโคเดอร์มา               
       2. เช้ือราบิวเวอเรีย  
       3. เช้ือราเมตาไรเซียม  
       4. สารสกัดสะเดา  
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      2. สนับสนนุการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)   
  2.1 ผลิตและสนับสนนุหัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   รวม 1,480 ขวด แบ่งเป็นผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่                
หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา 494 ขวด หัวเช้ือราบิวเวอเรีย  493 ขวด และหัวเช้ือราเมตาไรเซียม 493 ขวด สนับสนุน
แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นท่ี 8 จังหวัด ดังนี้  

จังหวัด หัวเชื้อราไตรโค
เดอร์มา (ขวด) 

หัวเชื้อราบิวเวอเรีย
(ขวด) 

หัวเชื้อราเมตาไร
เซียม (ขวด) 

รวม (ขวด) 

ชัยนาท 82 118 40 240 
สิงห์บุรี 80 60 40 180 
อ่างทอง 90 30 90 210 
พระนครศรีอยุธยา 240 120 120 480 
ปทุมธานี 56 83 71 210 
นนทบุรี 60 60 60 180 
ลพบุรี 170 80 80 330 
สระบุรี 145 145 100 390 

รวม 494 493 493 1480 
 

            2.2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีอ่ารักขาพืช

       ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  
จั ง หวั ด ชั ยน าท  ร่ ว ม เป็ น วิ ทย ากรถ่ า ยทอดความรู้                                
การฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี       

ส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตรปีงบประมาณ 2562 จัดโดยส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท การฝึกอบรม                  

มีทางภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเนื้อหาประกอบด้วย
หลักการ IPM การวินิจฉัยศัตรูพืช การผลิตศัตรูธรรมชาติ/
สารชีวภัณฑ์ และการน าไปใช้ฝึกจ าแนกแมลง จัดฝึกอบรม 
ระหว่างวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท 
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       4. ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชในพื้นที ่  
 4.1 การติดตาม พยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช      

 
 
 
 
 
        
          

 

        4.2 การจัดการศัตรูข้าว (เป้าหมาย 1,000 ไร่)   
      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุม

ศัตรูข้าวในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ สารสกัดสะเดา จ านวน 500 ลิตร หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา หัวเช้ือราบวิเวอเรีย 
และหัวเช้ือราเมตาไรเซียม จ านวนรวม 581 ขวด และชนิดพร้อมใช้  จ านวนรวม 1,842 กิโลกรัม  
 
          4.3 การจัดการศัตรูมันส าปะหลัง (เป้าหมาย 300 ไร่)    

 
 
 
 

 

 

 
 

          4.4 การจัดการศัตรูอ้อยและพืชไร่อื่นๆ  (เป้าหมาย 300 ไร่)   
 

 
 
 
 

 
 
 

   ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  
จังหวัดชัยนาท  จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์/แปลง          
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ศั ต รู พื ช  จ า น ว น   2  แ ป ล ง  ไ ด้ แ ก่                        
แปลงมันส าปะหลัง  ในเขตต าบลหนองขุ่น อ าเภอ             
วัดสิงห์  และแปลงข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ในเขตอ าเภอ            
สรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท โดยส ารวจทุกสัปดาห์ ใน               
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2562  

    ศูนย์ ส่ ง เสริ ม เทคโน โลยี การ เกษตร                        
ด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ผลิตขยายและปล่อย
ศั ต รู ธ ร ร ม ช า ติ  ( แ ตน เ บี ย น  Anagyrus lopezi                     
และแมลงช้างปีกใส)  เพื่อป้องกันการระบาดของเพล้ีย
แป้งมันส าปะหลัง แบบครอบคลุมพื้นท่ี โดยปล่อยใน
จุดท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 52 จุด (grid) ใน
พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 3 จุด ชัยนาท 8  จุด และลพบุรี  
41 จุด โดยปล่อย ศัตรูธรรมชาติ ท้ัง 2 ชนิดๆ ละ 
200 ตัวต่อจุด จ านวน 2 ครั้ง 
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    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชัยนาท ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูอ้อยในพื้นท่ี
จังหวัดชัยนาท ได้แก่ แตนเบียนทริโครแกรมมา จ านวน 4,000 แผ่น 
และแมลงหางหนีบ จ านวน 20,000 ตัว  



 

4.5 การจัดการศัตรูผัก (เป้าหมาย 300 ไร่)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          4.6 การจัดการศัตรูไม้ผลและศัตรูหลังเก็บเก่ียว (เป้าหมาย 200 ไร่)  
      ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุม

ศัตรูไม้ผลในจังหวัดชัยนาท ได้แก่ สารสกัดสะเดา 100 ลิตร เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้จ านวน 150  กิโลกรัม 
เช้ือราบิวเวอเรียพร้อมใช้ จ านวน 130 กิโลกรัม เช้ือราเมตาไรเซียมพร้อมใช้จ านวน 50  กิโลกรัม 
           
 
         4.7 การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม  (เป้าหมาย 300 ไร่)   
       

 

  

ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม เ ทค โ น โ ลยี ก า ร เ ก ษ ต ร            
ด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ผลิตและสนับสนุน
ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชผัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ี               
เข้าร่วมโครงการจัดการศัตรู ผัก ในพื้นท่ีจังหวัด
รับผิดชอบของศูนย์ฯ ได้แก่ สารสกัดสะเดา 150 ลิตร 
เช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้จ านวน 150  กิโลกรัม 
เช้ือราบิวเวอเรียพร้อมใช้ จ านวน 150 กิโลกรัม 
มวนตัวห้ า จ านวน 10,000 ตัว เช้ือบีที 24 ลิตร 
และเช้ือบีเอส จ านวน 24  กิโลกรัม 

       ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม เ ทค โ น โ ลยี ก า ร เ ก ษ ต ร                      
ด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท สนับสนุนปัจจัย
ควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์มด้วยวิธีผสมผสาน 
ได้แก่ แตนเบียนบราคอน จ านวน 230,000 ตัว 
แ ล ะ แ ต น เ บี ย น ท ริ โ ค แ ก ร ม ม า  จ า น ว น 
6,000,000 ตัว (3,000 แผ่น) และแมลงหาง
หนีบ จ านวน 90,000 ตัว ในพื้นท่ีปลูกมะพร้าว 
และปาล์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 
สระบุรี ลพบุรี และชัยนาท 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  
        กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจ าปี  2562 
กิจกรรมการวิจัยศึกษา ทดสอบทางด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการสังกัด                   
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 40 ศูนย์ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีท่ัวประเทศ ให้มีทักษะ ความสามารถในการน าความรู้
ทางวิชาการและองค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มาก าหนดประเด็น หัวข้อในการท าการวิจัย ศึกษาและทดสอบ 
ได้อย่างมีระเบียบแบบแผน สามารถน าผลการวิจัย ศึกษาและทดสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับ                   
สภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้                   
เพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 1. วิจัย  ศึกษา  ทดสอบ งานด้านส่งเสริมการเกษตร 
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   การศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ             
และกระบวนการผลิตขยาย รวมถึงเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการผลิตขยาย       
เช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ให้มีประสิทธิภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน                   
ในจังหวัดชัยนาท โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ คือ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนจ านวน 4 ศูนย์ ท าการเก็บข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางสังคมของ
เกษตรกรโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรแบบรายบุคคล (Individual Interview) ด้วย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และใช้การสังเกตแบบ    
มีโครงสร้าง (Structured observation) ร่วมกับกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในการเก็บข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการผลิตขยาย จากนั้นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่การแจกแจงความถ่ี (frequencies) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าต่ าสุด (minimum) และค่าสูงสุด 
(maximum) ท าการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิ ติ โดยวิธี  t-test  การวิ จัยนี้
ด าเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 

    ผลการศึกษา พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร เกษตรกรเกือบ
ท้ังหมด ท านาปลูกข้าวและมีอาชีพท่ีเกี่ยวกับด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คือ         
ร้อยละ 52.50 ในด้านการผลิตขยาย เช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ การผลิต
ขยายเช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ตามรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรของอ าเภอ/จังหวัด ด าเนินการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรละ 2 วิธีการ ได้แก่  
    การใช้ลังถึงนึ่งอาหารในการผลิต พบว่า ภาพรวมของการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย
ชนิดพร้อมใช้ของเกษตรกรมีระ ดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (1.40)                     
ข้อท่ีเกษตรกรปฏิบัติถูกต้องน้อยท่ีสุดหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง มีจ านวน 3 ข้อได้แก่  
          1) การใช้พันธุ์ข้าวในการผลิตเช้ือรา การแช่และการผ่ึง  
          2) การท าความสะอาดอุปกรณ์ตักหัวเช้ือ  
          3) สถานท่ีผลิตและบ่มเช้ือของเกษตรกร  
     
 



 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ฯ  
          ด าเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้เสร็จส้ินแล้ว รวม 5 จุด ได้แก่  
          1. จุดเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
          2. จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้แมลงหางหนีบควบคุมศัตรูพืช  
          3. จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้ทริโคแกรมมาควบคุมศัตรูพืช,  
          4. จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้เช้ือจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช  
          5. จุดเรียนรู้การผลิตขยายและการใช้พืชสมุนไพรควบคุมศัตรูพืช 
          มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงาน สาธิต ด้านการผลิตศัตรูธรรมชาติและการน าไปใช้
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ี เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไป 
 
     3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 

 
    
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
ชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการอารักขา
พืช โดยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของตนเอง   ในการฝึกอบรมหลักสูตร 
เทคนิคการสรุปประเด็นและการน าเสนอข้อมูล จ านวน 1 ราย ระหว่าง
วันท่ี 23-26 เมษายน 2562 พร้อมท้ังฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท า              
วี ดี ทัศน์ในงานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 ราย ระหว่างวันท่ี                       
4-6 มิถุนายน 2562 
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    ส่วนการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติในการผลิต พบว่า ภาพรวมของการผลิต
เช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ของเกษตรกรมีระดับการปฏิบัติอยู่ ในระดับ                
ปานกลาง (1.45) ข้อท่ีเกษตรกรปฏิบัติถูกต้องน้อยท่ีสุดหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง              
มีจ านวน 3 ข้อได้แก่  
         1) การเว้นปากถุง/ทับถุง/พับปิดรออุ่น,  
         2) การลนปากขวดหัวเช้ือ  
         3) สถานท่ีผลิตและบ่มเช้ือของเกษตรกร  

    ส่วนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสารชีวภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้น           
ด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยายโดยดูลักษณะภายนอกถุง พบว่า ภาพรวมของการผลิต
เช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ของกลุ่มตัวอย่างศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
จังหวัดชัยนาท เช้ือราบิวเวอเรียชนิดพร้อมใช้ท่ีผลิตมีการปนเปื้อนเป็นส่วนมาก 
(ร้อยละ 78.06) เมื่อสุ่มน าตัวอย่างท่ีไม่มีการปนเปื้อนจ านวนร้อยละ 5 เพื่อนับ
ปริมาณสปอร์ พบว่า มีปริมาณสปอร์เฉล่ียรวมจ านวน 1.25x109 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสารชีวภัณฑ์ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ในการน าไปใช้ควบคุมศัตรูพืช 
 



 

4. การพัฒนาเกษตรกร   
        ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท อบรมฝึกอาชีพ
ทางการเกษตรแก่เกษตรกร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่   

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ให้บริการเคลื่อนที ่ 

        
 
                          
 
 
 
6. ผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ   
        ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท จัดท าวีดีทัศน์แนะน าศูนย์ฯ                       
จ านวน 1 เรื่อง 

 
 
 

 

 

 

    4.1 เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป เป้าหมาย 400 ราย        
จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตศัตรูธรรมชาติและสาร                
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูมันส าปะหลัง” ด าเนินการระหว่างวันท่ี 
14-29 พฤศจิกายน 2561 ในจังหวั ด ท่ีมีพื้ น ท่ี ป ลูก                        
มันส าปะหลัง ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรีและสระบุรี จ านวน 8 รุ่น ๆ
ละ 50 ราย มีเกษตรกรเข้าอบรมท้ังส้ิน 420 ราย  
    4.2 เกษตรกรแกนน าและเครือข่าย เป้าหมาย 300 ราย              
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแกนน า
และเครือข่ายด้านอารักขาพืช” ด าเนินการระหว่างวันท่ี 24
ธันวาคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2562 จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 
2 วัน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
มีเกษตรกรเข้าอบรมท้ังส้ิน 305 ราย  

     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ออกสนับสนุนให้บริการเคล่ือนท่ี             
ในพื้นท่ีรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายจ านวน  3 ครั้ง ด าเนินการได้ 12 ครั้ง  
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
การสนบัสนนุโครงการคลนิกิเกษตรเคลื่อนที่ฯ  

         
 
 
 

  

          คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป็นการให้การบริการทาง
วิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร                     
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานบูรณาการการท างาน
ระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้าน             
พืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ า ฯลฯ ด าเนินการในเชิงรุกเข้าไป
ถึงในระดับต าบล ให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาได้รับบริการทาง
การเกษตรทุกด้านอย่างรวดเร็วทั ่วถ ึง ในพื ้น ที ่ร ับผิดชอบ 
จ าน วน  9  จ ัง หว ัด  ม ีเป้ าหมายด า เนินการ ไตรมาส                    
ละ 1 ครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน  
         ศูนย์ฯ สามารถออกหน่วยให้บร ิการสนับสนุน 
ปรึ กษา  และ วิ นิ จฉั ย โ ร คและแมลง ศัตรู พื ช ท่ี ส ร้ า ง                      
ความเสียหายให้กับพื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกร ได้
ด าเนินการได้จ านวน 24 ครั้ง สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จ 
และสนับสนุนศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร
น าไปแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นทุกราย  
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ส่วนที่ 3 งานตามภารกิจ  

1. การใหบ้รกิารตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท  ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช                  

แก่เกษตรกรท่ีมาใช้บริการ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าและสนับสนุนเอกสารแผ่นพับศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์                          
ในการควบคุมศัตรูพืชแก่ผู้มารับบริการ จ านวน ราย ดังนี ้

เดือน จ านวนผู้เข้ารับบริการจาก ศทอ.  (ราย) 
ตุลาคม         2561 46 
พฤศจิกายน   2561 50 
ธันวาคม       2561 90 
มกราคม       2562 53 
กุมภาพันธ์     2562 32 
มีนาคม         2562 36 
เมษายน        2562 23 
พฤษภาคม     2562 19 
มิถุนายน       2562 25 
กรกฎาคม     2562 46 
สิงหาคม       2562 53 
กันยายน       2562 38 

รวม 511 
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2. การสง่เสรมิและถ่ายทอดความรู้  
ภารกิจหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท  คือส่งเสริมและ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช การอนุรักษ์และผลิตขยายชีวินทรีย์ท่ีมีประโยชน์รวมทั้งพืชท่ี
มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช แก่เจ้าหน้าท่ี/เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯ ได้ส่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

           
 
3. การเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานทีศ่นูยส์่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตร 

 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ ส่ ง เสริ ม เทคโน โลยี การ เกษตร ด้านอารั กขาพืช              
จังหวัดชัยนาท ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน             
กรมส่งเสริมการเกษตรและการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  ให้แก่                
คณะเจ้าหน้าท่ีจากส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และเกษตรกร 
จ านวน 120 คน  
          คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์  จากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
ณ บริเวณจุดเรียนรู้การผลิตขยายศัตรูธรมชาติและชีวภัณฑ์ของศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท  
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4. การเข้าฝึกงานทีศ่นูย์สง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การพัฒนาบคุลากร  
ในปีงบประมาณ  2561 ศูนย์ฯ ส่ง เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม /สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้                           

และประสบการณ์ ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  
           1) การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร รุ่นท่ี 1 วันท่ี 19- 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
(เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน) 

2) เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าท่ีเรื่องการจัดการศัตรูผัก วันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม                
เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร(เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน) 
          3) เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการด าเนินงาน
คลินิกพืช  วันท่ี 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯเข้ารับการฝึกอบรม 3 คน) 
         4) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ"ครั้งท่ี 3 วันท่ี 3-4 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ช้ัน 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  
         5) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการจัดงานรณรงค์และเปิดตัวโครงการรณรงค์  เพื่อ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี  
โคราชจังหวัดนครราชสีมา 
         6) เข้ารับการอบรมหลักสูตร"การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงแบบเกษตรกรท าใช้เอง วันท่ี 
4-5 กันยายน 2562 ณ ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ในปี 2562 ศูนย์ฯ รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 2 คน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรสิงห์บุรี สาขาพืชสวน จ านวน 1 คน และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 2 คน และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุล
วิทยา 1 คน 

เข้ามาร่วมฝึกงานเรียนรู้การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีว
ภัณฑ์ 
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https://th.foursquare.com/v/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2/502da7d7e4b08345cbff36ab
https://th.foursquare.com/v/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2/502da7d7e4b08345cbff36ab
https://th.foursquare.com/v/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2/502da7d7e4b08345cbff36ab
https://th.foursquare.com/v/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2/502da7d7e4b08345cbff36ab


 

6. งานเผยแพรแ่ละประชาสัมพนัธ ์ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดชัยนาท ได้มีการจัดท าข่าวเผยแพร่และ 

ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานต่างๆ ใน facebook / website ของ ศูนย์ฯ และรายงานในระบบรายงานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน  เรื่อง ดังนี้ 

เดือน จ านวนข่าวประชาสัมพันธ ์
ตุลาคม         2561 12 
พฤศจิกายน   2561 25 
ธันวาคม       2561 19 
มกราคม       2562 22 
กุมภาพันธ์     2562 22 
มีนาคม         2562 16 
เมษายน        2562 34 
พฤษภาคม     2562 43 
มิถุนายน       2562 32 
กรกฎาคม     2562 39 
สิงหาคม       2562 33 
กันยายน       2562 28 

รวม 325 
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ส่วนที่ 4 งานที่ได้รบัมอบหมาย 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ งบเบิกแทนกรมการข้าว) 
ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)                  

ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมการข้าว โดยด าเนินงาน ในกิจกรรมผลิตหัวเช้ือขยาย  2,064 ขวด ให้แก่ ศจช. 
จ านวน 130 ศจช. ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จังหวัด ซึ่งศูนย์ฯจัดส่งแล้ว จ านวน 2,600 ขวด ดังนี้ 

 

จังหวัด หัวเชื้อราไตรโคเดอร์
มา (ขวด) 

หัวเชื้อราบิวเวอเรีย
(ขวด) 

หัวเชื้อราเมตาไรเซียม 
(ขวด) 

รวม (ขวด) 

ชัยนาท 80 120 80 280 
สิงห์บุรี 70 70 60 200 
อ่างทอง 30 10 80 120 
พระนครศรีอยุธยา 240 100 140 480 
ปทุมธานี 40 150 150 340 
นนทบุรี 60 60 60 180 
ลพบุรี 200 130 130 460 
สระบุรี 210 205 45 460 
กรุงเทพมหานคร 35 35 10 80 

รวม 965 880 755 2,600 
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  งบพฒันาจังหวดั 
         โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน                        
กิจกรรมหลักพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท   
กิจกรรมย่อยสนับสนุนปัจจัยการผลิต : การสาธิตการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาจ านวน 76 ชุด   
       โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท  ด าเนินงานดังนี้ 
 1. สนับสนุนหัวเช้ือราไตรโคเดอร์มาและอุปกรณ์การผลิตขยายให้แก่เกษตรกร จ านวน 76 ชุด/พื้นท่ี 140 ไร่  
 2. สาธิตวิธีการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ให้แก่เกษตร 76 ราย  
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การสร้างความรูค้วามเข้าใจในการท างานภายในองคก์ร 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาทได้มีการประชุมบุคลากรภายในศูนย์ทุก

ระดับเป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนการประชุมท่ีก าหนดไว้จ านวน 12 ครั้ง และมีการประชุมเฉพาะกิจหากมีข้อ
ราชการท่ีส าคัญต้องหารือและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใช้
ก ากับทิศทางการท างานร่วมกัน และจัดกิจกรรมร่วมกันภายในศูนย์ฯ 
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