
 คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตอ้อย 
 
1. ความสอดคล้อง 
 (   ) มติคณะรัฐมนตรี  (   ) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (   ) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 (   ) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 (   ) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 (   ) กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
2. หลักการและเหตุผล 

 อ้อยโรงงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน  าตาลเป็น
อันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี 2558/2559 มีพื นที่ปลูกอ้อยทั งประเทศรวม 10.94 ล้านไร่ ให้
ผลผลิตรวม 94.05 ล้านตัน (ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย) แต่เนื่องจากยังมีความ
ต้องการผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ นเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน  าตาลซึ่งปริมาณความ
ต้องการอ้อยโรงงานอยู่ที่ 150 ล้านตัน (ที่มา : สมาคมโรงงานน  าตาลไทย) แสดงให้เห็นว่าปริมาณผลผลิตอ้อย
ยังขาดอีก 55.95 ล้านตัน จากความต้องการผลผลิตอ้อยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมน  าตาล จึงมีการขยายฐาน
ก าลังการผลิตโดยการเพ่ิมพื นที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ น แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื นที่กลับมีแนวโน้มลดลง เกิดจาก
สาเหตุต่างๆ ได้แก่ การขาดแคลนพันธุ์ดีและสะอาด จึงมีการขนย้ายท่อนพันธุ์อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่อนพันธุ์ที่มี
เชื อสาเหตุโรคใบขาวแฝงอยู่เข้ามาในพื นที่ ท าให้โรคแพร่กระจายไปยังแหล่งต่างๆที่มีการปลูกอ้อย ส่งผลให้
ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ถึงไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั น จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้
เจ้าหน้าที่ในพื นทีท่ี่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ส าคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพอ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอ้อย
และน  าตาลทราย รวมทั งส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งผลิตขยายและกระจายอ้อยพันธุ์ดีและสะอาดหมุนเวียนใช้
ในชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 
3. แนวคิดโครงการในภาพรวม 

3.1 เป้าประสงค์หลัก 
 3.1.1 เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

3.1.2 มีวิทยากรที่จะถ่านทอดความรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 
3.1.3 มีแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 
3.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน/กิจกรรมหลัก 

 3.2.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร 
 3.2.2 อบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 

 3.2.3 แหล่งผลิตขยายและกระจายอ้อยสะอาดหมุนเวียนใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและเกิด
เครือข่ายผู้ผลิตอ้อยสะอาด 

แบบฟอร์มที่ 1 



 

 
4. การด าเนินงานโครงการ ปี 2561 

 4.1 วัตถุประสงค์ 
4.1.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้ปรับปรุงระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิตอ้อย 
4.1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งผลิตขยายและกระจายพันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนใช้ในชุมชน อย่าง

เป็นระบบและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพันธุ์ดี 
4.1.3 เพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในพื นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ส าคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อม

เป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

 4.2 เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  4.2.1 เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดเป้าหมาย จ านวน  4,200 ราย และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรและนักวิชาการเกษตรในจังหวัดเป้าหมาย 100 คน 
  4.2.2 พื นที่ 42 จังหวัด ได้แก่1. ชัยนาท 2. สิงห์บุรี 3. ลพบุรี 4. สระบุรี 5. อ่างทอง  
6. สุพรรณบุรี 7. กาญจนบุรี 8. นครปฐม 9. ราชบุรี 10. เพชรบุรี 11. ประจวบคีรีขันธ์ 12. เลย  
13.หนองบัวล าภู 14.อุดรธานี 15. หนองคาย 16. สกลนคร 17. นครพนม 18. ชัยภูมิ 19. ขอนแก่น  
20.มหาสารคาม 21.ร้อยเอ็ด 22. กาฬสินธุ์ 23. มุกดาหาร 24. อ านาจเจริญ 25. ยโสธร 26. นครราชสีมา  
27. บุรีรัมย์ 28. สุรินทร์ 29. ศรีสะเกษ 30. อุบลราชธานี 31. แพร่ 32. อุตรดิตถ์ 33. สุโขทัย 34. ตาก  
35. ก าแพงเพชร 36. นครสวรรค์ 37.พิษณุโลก 38.พิจิตร 39. เพชรบูรณ์ 40. อุทัยธานี 41. สระแก้ว  
42.ชลบุรี  
 4.3 กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 

4.3.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในพื นที่จังหวัดเป้าหมาย 42 จังหวัด เพ่ือเป็นวิทยากรใน
การผลิตอ้อย 
        1) ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยจัดท าหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตอ้อย การป้องกันก าจัดโรคใบขาวและกอตะไคร้อ้อย และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือสร้าง
วิทยากรกระบวนการ จ านวน 100 คน  
        2) ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานวิชาการและส่งเสริมด้านอ้อยในพื นที่
รับผิดชอบ ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่ก าหนด  

4.3.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
เป้าหมาย 42 จังหวัด ๆ ละ 100 ราย ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ ในพื นที่ 
ด าเนินการ ดังนี  

  1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในเขตพื นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S1 และ S2) และมี
โรงงานน  าตาลรองรบั จ านวน 42 จังหวัด ๆ ละ 100 ราย เพ่ือเข้ารับการอบรม 

 2) จัดเวทีชุมชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับผู้รู้ โดยการน ากระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือ โดยเจ้าหน้าที่ในพื นที่เป็นพ่ีเลี ยง ประสานงาน และวิทยากร  
เพ่ือก าหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านอ้อย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั นตอน เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ชุมชน
สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
           4.3.3 การจัดการโรคใบขาวอ้อย  



 

                เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด เพ่ือใช้เป็นแหล่งผลิตขยายและกระจาย
พันธุ์อ้อยสะอาดของชุมชน ในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย และมีปัญหาการระบาดของ
โรคใบขาว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เนื่องจากท าให้ผลผลิตในอ้อยปลูกลดลง  
30 – 40 % ถึงไม่สามารถเก็บผลผลิต และไม่สามารถไว้ตอได้ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ น การน าเทคโนโลยีการ
ผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย มีขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี   
  4.3.3.1 ผลิตขยายต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
   1) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดี เช่น 
พันธุ์ขอนแก่น 3 พันธุ์ อู่ทอง-12 และอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ มาท าการผลิตขยาย
อ้อยปลอดโรคโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ จ านวน 120,000 ต้น 
   2) สุ่มตรวจสอบความปลอดโรคใบขาว ด าเนินการโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย จ านวน 600 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (nested PCR) เพ่ือรับรองว่าต้นพันธุ์ที่ผลิตได้
ไม่มีเชื อสาเหตุโรคใบขาว สามารถน ามาใช้ผลิตขยายเพ่ิมปริมาณเป็นแม่พันธุ์ ส าหรับจัดท าแปลงพันธุ์ของ
เกษตรกร 
  4.3.3.2 จัดท าแปลงพันธุ์หลัก จ านวน 20 ไร่ 

  1) ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร และจังหวัด
พิษณุโลก จ านวนรวม 20 ไร่ โดยใช้อ้อยปลอดโรคพันธุ์ขอนแก่น 3 และ  จ านวน 40,000 ต้น ปลูกในช่วงข้าม
แล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ด าเนินการปลูกปฏิบัติดูแลรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ มีการส ารวจและบันทึกข้อมูลการเกิดโรคใบขาวและศัตรูอ้อยที่ส าคัญ รวมทั งการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้เป็น
ต้นพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรส าหรับการจัดท าแปลงขยายของชุมชน 
   2) สุ่มตรวจสอบความปลอดโรคใบขาว ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยโสธร และจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 600 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (nested PCR) เพ่ือรับรองว่าต้นพันธุ์ที่
จัดท าในแปลงพันธุ์หลัก ไม่มีเชื อสาเหตุโรคใบขาว หรือมีแต่ไม่เกินมาตรฐานแปลงพันธุ์ 
  4.3.3.3 จัดท าแปลงขยายพันธุ์ 1 จ านวน 500 ไร่ 
   1) ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ านวน 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้พันธุ์อ้อยปลอดโรคจากแปลงแม่พันธุ์หลัก ปี 2560 จ านวน 50 ไร่ 
ขยายผลเป็นแปลงขยาย 1 ได้จ านวน 500 ไร่ ปลูกในช่วงข้ามแล้งประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
ด าเนินการปลูกปฏิบัติดูแลรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีการส ารวจและบันทึกข้อมูลการ
เกิดโรคใบขาวและศัตรูอ้อยที่ส าคัญ รวมทั งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรส าหรับการจัดท าแปลง
ขยายของชุมชน 
   2) ขยายพันธุ์โดยวิธีช าข้อตา จ านวน 130,000 ต้น 

        ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้พันธุ์อ้อยปลอดโรคจากแปลงแม่พันธุ์หลัก ปี 2560 มาช าข้อเพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์สนับสนุน
เกษตรกรส าหรับการจัดท าแปลงขยายของชุมชน 

 4.3.3.4 ตรวจประเมินรับรองแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 250 ไร่ 



 

    ด าเนินการโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานในพื นที่ท าการ
ตรวจประเมินเพ่ือรับรองแปลงที่ด าเนินการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของกรมวิชาการ
เกษตร ถ้าผ่านเกณฑ์ฯ ต้นพันธุ์ในแปลงปลูกจะได้รับการรับรองว่าสามารถใช้เป็นแหล่งพันธุ์สะอาดของชุมชน
ต่อไป พร้อมทั งจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) แปลงพันธุ์สะอาดที่ผ่านการรับรอง 
 
  4.4 งบประมาณ    

  4.4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน 5,651,700  บาท 

  4.4.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน ……………………บาท 

  4.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน ……………………บาท 

  4.4.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ านวน ……………………บาท 

 4.5 ผลผลิต ผลลัพธ์  
   4.5.1 ผลผลิต 
  1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4,200 ราย ใน 42 จังหวัด ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
   2) เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนักวิชาการเกษตร จ านวน 100 คน ได้รับการ
อบรมเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
 
 
  4.5.2 ผลลัพธ์ 
  1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง 
   2) เกษตรกรมีแหล่งผลิตขยายและกระจายอ้อยสะอาดหมุนเวียนใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืนและเกิดเครือข่ายผู้ผลิตอ้อยสะอาด 
  3) สามารถลดการสูญเสียของผลผลิตจากโรคใบขาวอ้อยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
 4.6 แผนปฏิบัติการ 
 

กิจกรรม 
ปริมาณ

งาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรม
อบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหนา้ที่เพื่อ
เป็นวิทยากรใน
การผลิตอ้อย 
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 

 100 คน 
.... 
.... 
.... 
.... 
 

  100          



 

พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  
2. กิจกรรม
อบรมถ่ายทอด
ความรู้และ
เทคโนโลยีการ
เพาะปลูกออ้ย
และศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกร  
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  

 4,200 
ราย 

.... 

.... 

.... 

.... 
 

  1050 1050 1050 1050       

3. กิจกรรมผลิต
ต้นพันธุ์อ้อย
สะอาดจากการ
เพาะเลี ยง
เนื อเยื่อ  
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  

 120,000 
ต้น 

120,000 
.... 
.... 
.... 
 

      20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

4. กิจกรรมตรวจ
รับรองโรคใบขาว
ด้วยวธิี Nested 
PCR  
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 600 ตย. 
 

600 

  
 

300 

   
 

300 

       



 

 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
5. กิจกรรม
จัดท าแปลงพันธุ์
หลัก  
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

  20 ไร ่
20 

  
20 

          

6. กิจกรรมตรวจ
รับรองโรคใบขาว
ด้วยวธิี Nested 
PCR 
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 1,000 
ตย. 
 

200 

       
 
 

200 

     

7. กิจกรรม
จัดท าแปลงพันธุ์
ขยาย 1 
1) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

500 ไร่ 
500 ไร่ 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

      
50 

 
50 



 

8. กิจกรรม
ขยายพันธุอ์้อย
โดยวธิีช าขอ้ 
1) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

130,000 
ต้น 
130,000 

 65,000 65,000          

9. กิจกรรมตรวจ
ประเมินรับรอง
แปลงพันธุ์อ้อย
สะอาด 
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  

  250 ไร ่
 

250 
.... 
.... 
.... 
 

   
 

50 

  
 

50 

 
 
 

 
 

50 

  
 

50 

 
 

50 

  

10. กิจกรรม
ติดตามและ
ประเมินผล 
 1) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 3) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 4) 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

4 ครั ง      1  1  1  1 

 

 
 
5 แผนผังการด าเนินการโครงการ (flow chart) 
  ตามเอกสารแนบ 



 

 
6. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
        1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
       ชื่อ  นางอัจฉรา อุทโยภาศ  
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6124 
       E-mail: acharajangk@gmail.com 
 
 2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
       ชื่อ  นางสาวสุภาวดี เนินคนา  
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6124 
       E-mail: nernkanaaom@gmail.com 
  
 3. กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
       ชื่อ นางเสาวนีย์ สาโรจน์  
 โทรศัพท์ 02 -940-6187 
                โทรสาร 02-940-6188 
       E-mail: saowanee_ha@hotmail.com 
 

mailto:acharajangk@gmail.com

