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ค ำน ำ 
สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมของส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

เป็นกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในทั้งหมด 9 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหาร (ฝบร.) กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (กพต.) กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช (กวช.)      
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค (กพพ.) กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (กชว.) กลุ่มส่งเสริมการควบคุม
ศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี (กรส.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (กสศ.) กลุ่มจัดการศัตรูพืช
หลังการเก็บเกี่ยว (กจก.) กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย (กสช.) และ       
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย (กดป.) นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดจนมากยิ่งขึ้น สามารถ
ตอบสนองงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมฯ คือ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืช
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเขตกรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนด าเนินงานด้านอารักขาพืช
และการจัดการดินปุ๋ยให้เกิดผลส าเร็จ  

ดังนั้น กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ริเวียร่า วิลล่า อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก เพ่ือทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำตร์ด้ำนกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย เสริมสร้างทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมอารักขาพืชฯ   ให้สามารถปฏิบัติงานได้
จริงในพื้นที ่จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมฯ      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วม
สัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานครั้งนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

       
 
 
 

 กองส่งเสริมอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
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เรียน   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อ านวยการเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด “การสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและ
จัดการดินปุ๋ย ปี 2557” ในวันนี้ 
     กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับบทบาท
ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งหน่วยงานภายในให้มีความชัดเจน สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืชเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืชและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน และการส่งเสริม
การใช้ปัจจัยการผลิต  และการเขตกรรม จึงได้ปรับโครงสร้างส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเป็นกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอารักขาพืชและการ
จัดการดินปุ๋ยให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  

การปรับโครงสร้างและบทบาทภารกิจของหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ ท าให้ต้อง
มีการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยตามโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2556 - 2559 ที่มีอยู่ โดยต้องท าความเข้าใจในเรื่อง
ยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่บุคลากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุก
ระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกรอบทิศทางที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่และแผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนมีแผนการด าเนินการ/แผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการท างานในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่จ าเป็น สามารถน าไป
ปรับใช้ในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ สามารถรองรับงาน/โครงการ ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 
 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็นตามกลุ่มต าแหน่งและสามารถน าไปใช้ในการจัดท า

โครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่  
กิจกรรมในการสัมมนาจึงประกอบด้วย การทบทวนยุทธศาสตร์การจัดการศัตรูพืช การแบ่งกลุ่ม        

ตามโครงสร้างใหม่เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ของกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการศัตรูพืช และการจัดท ายุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  

ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย       
จ านวน ๘๒ คน ข้าราชการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช 9 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน รวม 18 คน 
รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 100 คน 

 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยากรทั้งสองท่าน คือ นายอรุณพล พยัคฆพันธ์ 
และนายจุมพล ไทยสุชาติ ตลอดจนทีมงานจากกลุ่มต่างๆ ภายใต้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการสัมมนา        
ในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 



ค ำกล่ำวเปิด 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ 

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2557 
ณ ริเวียร่า วิลลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน 
     กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน                                                             
แผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557” ใน
วันนี้ 
 ตามท่ีได้ทราบกันแล้วว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งหน่วยงาน
ภายใน เพ่ือให้การบริหารงานภายในกรมมีความชัดเจน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร                          
และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีขอบเขตความรับผิดชอบและ
ปริมาณงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้มีการปรับ
โครงสร้างเป็นกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และมีการปรับบทบาทภารกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
มีการแบ่งกลุ่มเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช 
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย
เทคโนโลยีรังสี กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่ม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการอารักขาพืชและดินปุ๋ย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย จึง
จ าเป็นต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่และ
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆภายในกองฯ เอง  และการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกองฯ กับศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างชัดเจน 

ด้วยเหตุนี้ กระผมจึงสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 นี้ขึ้น ขอขอบคุณวิทยากร        
ทั้งสองท่าน ตลอดจนคณะผู้จัดงาน ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมการและด าเนินการสัมมนาในครั้งนี้       
กระผมหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังด้วยดี ขอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นกันให้
เต็มที่  เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานปี 2558 ได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ ขอให้การสัมมนาใน
ครั้งนี้ เป็นโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกันที่ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ต่อไป 



บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 และ ขอขอบคุณ 



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับบทบาท
ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งหน่วยงานภายในให้มีความชัดเจนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืชเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืชและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน และการส่งเสริม
การใช้ปัจจัยการผลิตและการเขตกรรม จึงได้ปรับโครงสร้างส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเป็นกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอารักขาพืชและการ
จัดการดินปุ๋ยให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  

การปรับโครงสร้างและบทบาทภารกิจของหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ ท าให้ต้อง    
มีการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยตามโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2556 - 2559 ที่มีอยู่ โดยต้องท าความเข้าใจ        
ในเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ เหล่านี้ให้แก่บุคลากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวทีการสัมมนา เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ       
มีเนื้อหาสาระครอบคลุมและชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกรอบทิศทาง
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนมีแผนการ
ด าเนินการ /แผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
สนับสนุนการท างานในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะที่จ าเป็น สามารถน าสมรรถนะนั้น ๆ ไปปรับใช้ในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ สามารถรองรับงาน/โครงการ ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 
2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็นตามกลุ่มต าแหน่งและสามารถน าไปใช้ในการจัดท า

โครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ 

3. บุคคลเป้าหมาย 
 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  รวม 110 คน  
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4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ 

กรมส่งเสริมการเกษตร และเป้าหมายการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4.2 แบ่งกลุ่มย่อย อภิปราย และน าเสนอยุทธศาสตร์ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
4.3 จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นและการน ามาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4.4 ฝึกปฏิบัติการน าสมรรถนะที่จ าเป็นมาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 

 

5. งบประมาณ   
รวมทั้งสิ้น  469,340.00 บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย) 

6. สถานทีแ่ละระยะเวลาด าเนินงาน 

 วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ริเวียร่า วิลล่า อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
(รายละเอียดแนบท้าย) 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคคลกรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ 

สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
7.2 มียุทธศาสตร์การจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร  

8. ผู้เขียนโครงการ 
 นางสาวแสนสุข รัตนผล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ก าหนดการ 
สัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2557 

ณ ริเวียร่า วิลล่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557  
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.30 - 11.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา 

โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
11.00 – 12.00 น. ชี้แจงท าความเข้าใจการแบ่งกลุ่มอภิปราย 
13.00 – 14.00 น. ทบทวนยุทธศาสตร์การจัดการศัตรูพืช 
14.00 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มตามโครงสร้างเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการศัตรูพืช 

พ.ศ. 2558 - 2562 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 10.00 น. น าเสนอผลการจัดท ายุทธศาสตร์รายกลุ่ม 
10.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มจัดท ายุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืขและจัดการดินปุ๋ยในภาพรวม/แบ่งกลุ่ม 

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอป. 
13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มจัดท ายุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืขและจัดการดินปุ๋ยในภาพรวม/แบ่งกลุ่ม 

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอป. 
16.00 – 19.00 น. อภิปรายและร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
19 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่มหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการก าจัดศัตรูพืช 

โดยวิทยากรรับเชิญ 
13.00 – 14.00 น. น าเสนอยุทธศาสตร์กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
14.00 – 15.00 น. รายงานผลการสัมมนาและพิธีปิด 
15.30 – 19.30 น. เดินทางกลับกองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
  
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00 – 10.30 น. และ15.00 – 15.30 น. 
 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 – 19.00 น. 
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 - 2559 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. ศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
3. พัฒนาเกษตรกรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
4. พัฒนาการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
5. บูรณาการการด าเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 

ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองด้านจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
3. สร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช 
4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
5. สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 

 
การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน  
 
              
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งการระบาดจากพื้นที่ 

ตรวจสอบ + หาข้อมูล  

ให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

รายงานผล 

กพต. 

กวช. 

กพพ. 

กชว. 

กรส. 

กสศ. 

กจก. 

กสช. 

กดป. 

พืชไร่ 

พืชน  ามัน 

พืชเส้นใยและพืชหัว 

ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 

ปาล์มน  ามันและยางพารา 

ไม้ดอก 

ข้าว 

พืชผัก 

กระบวนงานเชิงรับ 

มอบกลุ่มที่รับผิดชอบ 

จัดท าแผนการจัดการ ฯลฯ 

เตือนการระบาด 

ด าเนินการ 

ติดตามประเมินผล 

กระบวนงานเชิงรุก 

ปฏิทินการปลูกพืช 

วิเคราะห์ศัตรูพืชตามระยะการเจริญเติบโต 

สถิติการระบาดย้อนหลัง 

สภาพภูมิอากาศ 

แผนป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ 

ด าเนินการ 

จัดท าแผนการจัดการ ฯลฯ 

ติดตามประเมินผล 

กลุ่ม กลุ่มพืชท่ีรับผิดชอบ 
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เขตพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
กลุ่มพชื 

ที่รับผิดชอบ 
เขต 

ที่รับผิดชอบ 
จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร 

ด้านอารักขาพืช 
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการ
ระบาดศัตรูพืช (กพต.) 

พืชเส้นใยและ
พืชหัว 

 

สสข.4 จ.ขอนแก่น ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม 
สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู 
เลย หนองคาย บึงกาฬ 

จ.ขอนแก่น 

กลุ่มส่งเสรมิการวินิจฉัย
ศัตรูพืช (กวช.) 

ปาล์มน  ามัน
และยางพารา 

 

สสข.5 จ.สงขลา สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

จ.สงขลา 

กลุ่มส่งเสรมิพันธ์ุพืชปลอด
โรค (กพพ.) 

พืชไร่ 
 

สสข.9 จ.พิษณโุลก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก 
ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ อุทัยธาน ี

จ.พิษณุโลก 

กลุ่มส่งเสรมิการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี (กชว.) 

ข้าว 
 

สสข.1 จ.ชัยนาท ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี 
สระบรุี อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี กรุงเทพฯ 

จ.ชัยนาท 

กลุ่มส่งเสรมิการควบคุม
ศัตรูพืชโดยเทคโนโลยรีังสี 
(กรส.) 

ไม้ผล 
 

สสข.3 จ.ระยอง ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบรุี 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุร ี

จ.ชลบุร ี

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการ
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช (กสศ.) 

ไม้ยืนต้น 
 

สสข.2 จ.ราชบรุ ี ราชบุรี กาญจนบรุี สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบรุี 
สมุทรสงคราม ประจวบครีีขันธ ์

จ.สุพรรณบรุ ี

กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการ
เก็บเกี่ยว (กจก.) 

พืชผัก 
 

สสข.6 จ.เชียงใหม ่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน 

จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้านอารักขาพืช 
และดินปุย๋ (กสช.) 

พืชน  ามัน 
 

สสข.8 จ.สรุาษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ีชุมพร ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
นครศรีธรรมราช 

จ.สุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการดิน
ปุ๋ย (กดป.) 

ไม้ดอก 
 

สสข.7 จ.นครราชสมีา นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์  
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อ านาจเจรญิ ยโสธร ชัยภูม ิ

จ.นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ 

๑. พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 

๑. เจ้าหน้าที่ท้ังส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และท้องถิ่น มีความ
พร้อมในการด าเนินการจัดการ
ศัตรูพืชและดินปุ๋ย 

๑. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ด้านการจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ยอย่างเพียงพอ
ทุกสาขา 

๑. เสริมสร้างและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย 
พัฒนา ประยุกต์ใช้ และ
ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ย 

๑. จัดให้มีเวทีเพ่ือการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากผลงานการศึกษาวิจัยพัฒนาและประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อหาบทสรุปที่เป็นเอกภาพ
และสามารถน าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยให้มีความรู้อย่าง
แท้จริง ต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 ๒. มีองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและพร้อมน าไปใช้ตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช 

๑. ระดับความส าเร็จของ
การน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การจัดการศัตรูพืช 
๒. การยอมรับเทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒. ก าหนดให้มีการ
ศึกษาวิจัย และ ประยุกต์
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมและเป็น
เอกภาพ 

๑. สนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย ให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง
ด้านการจัดการศัตรูพืชและดิน
ปุ๋ย 

๑. เกษตรกรและชุมชนมีความรู้
ด้านการจัดการศัตรูพืชและดิน
ปุ๋ย และสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จ านวน หรือร้อยละ
ของเกษตรกรที่น าความรู้
ด้านการจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ยไปปฏิบัติ 

๑. กระตุ้นให้เกษตรกรเกิด
ความตื่นตัว และตระหนัก
ถึงภัยของศัตรูพืช 
ผลกระทบของสารเคมี และ
ความส าคัญของการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

๑. สนับสนุนการให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับการจัดการ
ศัตรูพืชและดินปุ๋ย รวมทั้งสร้างกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช และดินปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือชักน าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในระดับเกษตรกร
ด้วยกันเอง 
๒. ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
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ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ 

  
 
 
๒. ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไก
และเครือข่ายของการจัดการ
ศัตรูพืชและดินปุ๋ยในชุมชน 
 
 
 
๓. มีวิทยากรเกษตรกรที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรและชุมชน 

 
 
 
๑. จ านวนศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและศูนย์ดิน
ปุ๋ยชุมชน ที่มีการพึ่งพา
ตนเองในการจัดการ
ศัตรูพืชและดินปุ๋ยได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
๑. จ านวนวิทยากร
เกษตรกรที่มีความรู้ด้าน
การจัดการศัตรูพืชและ
ดินปุ๋ยอย่างแตกฉาน 

 
 
 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน 
 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 
๔. พัฒนาขีดความสามารถ
ของวิทยากรเกษตรกร 

แบบมีส่วนร่วม 
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยพร้อม 
เพรียงกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๕. สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ 
๑. ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
๒. พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
เกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
๑. จัดให้มีการประกวดและให้รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน 
 
๑. ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม 
๒. ศึกษาดูงาน 
๓. สร้างแรงจูงใจ (ค่าตอบแทนรางวัล) 
๔. สร้างและพัฒนาขีดความสามารถของวิทยากร 

๓. สร้างระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช 
 

๑. มีระบบการส ารวจ การรายงาน
การจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย
ข้อมูลด้านการจัดการศัตรูพืช 

๑. ประสิทธิภาพของการ
ส ารวจ ระบบการรายงาน
และการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่าย 

๑. พัฒนารูปแบบของระบบ
การส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล
และประมวลผล สถานการณ์
ศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และ
แจ้งเตือนภัย 

๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูล สถานการณ์ศัตรูพืชทุก
ระดับ 
๒. น าข้อมูลจากแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช มาใช้ใน
การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย๓. รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ 
สภาพภูมิอากาศ ดา้นพชื ศัตรูพชื 
4. ส่งเสริมสนับสนนุการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ 

    กับการจัดการศัตรูพืช เพื่อการพยากรณ์ สถานการณ์และ
เตือนการระบาดของศัตรูพืช 

 ๒. มีการพัฒนาและใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศ (RS, GPS, GIS) เพื่อ
การเฝ้าระวัง พยากรณ์ แจ้งเตือน
ภัยและรายงานการระบาดของ
ศัตรูพืช 

๑. มีโปรแกรมภูมิ
สารสนเทศใช้ในการจัดการ
ศัตรูพืช 

๒. วางระบบการเฝ้าระวงัและ
เตือนภัยการระบาดของ
ศัตรูพืช 
๓. บูรณาการการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลจัดการศัตรูพืชกับ
เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 
๔. เพิ่มขีดความสามารถด้าน
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ 

๑. บูรณาการการปฏิบัตงิานของผู้รับผิดชอบงานดา้นการ
จัดการศัตรูพืชกับงานดา้นเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศของ
หน่วยงาน 
๒. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีความถูกต้อง
แม่นย าและทันต่อสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช 
 
๑. สนับสนุนให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่าง
เพียงพอ 
๒. ฝึกปฏิบัติ ให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการด าเนินการ 
๓. ติดตามและประเมินการใช้เคร่ืองมือ/วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การด าเนินการ 

 ๓. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
แจ้งเตือนภัยด้านการจัดการ
ศัตรูพืชทุกระดับ 

๑. เกษตรกรได้รับข้อมูล
การแจ้งเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
แม่นย า 
๒. เกิดประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการเฝ้าระวังเตือน
ภัยการระบาดของศัตรูพืช
ในทุกระดับ 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้ง
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชให้
มีความรวดเร็ว ถูกต้องและ
ทั่วถึง 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืช 
๒. เตือนการระบาดศัตรูพืช 
๓. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารเตือนการระบาด ได้แก่ 
ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารมวลชน โทรศัพท์ ส่ง
ข้อความสั้น หน่วยเคลื่อนที่เร็ว คลินิกเกษตรเคลื่อนที่   
เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ 

๔. บูรณาการการสร้าง
เครือข่ายการจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ย 
 
 
 
 
 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยทั้ง
ระบบ 

๑. จ านวนหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน และศูนย์
ดินปุ๋ยชุมชน ที่สามารถ
บริหารจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ทบทวนและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการศัตรูพืช
และดินปุ๋ยให้เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกศูนย์ฯ ทั้งสองศูนย์ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ิมจ านวนและพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(อารักขาพืช) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ดินปุ๋ย
ชุมชน 
๒. สร้างเครือข่ายจัดการศัตรูพืช และดินปุ๋ย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร 
๓. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
๔.  จัดให้มีกระบวนการบริหารงานในสภาวะปกติและ
ในสภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน ในการจัดการศัตรูพืชที่ส าคัญ 
ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
ศัตรูมะพร้าว  
๕. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานในสภาวะปกติและใน
สภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน ในการจัดการปุ๋ย ได้แก่ การใช้
ปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
๖. จัดระบบการรายงาน การติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 
๗. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ 

 
 
 
 
 

  ๒. เร่งรัด ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย และ
ระหว่างศูนย์กับศูนย์ 

๑. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน 
๒. สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก และ
ระหว่างศูนย์ 
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ยุทธศาสตร์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ 

๕. สนับสนุนการให้บริการการ
จัดการศัตรูพืชและดนิปุ๋ย 

๑. มีการป้องกัน ควบคุม และ
ช่วยเหลือ 
 
 
 

๑. มีความพร้อมทั้งด้าน
ชนิดปริมาณและคุณภาพ
ของปัจจัยควบคุม 
ศัตรูพืชที่เพียงพอใน
สถานการณ์ปกติ 
 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพ่อ – แม่พันธุ์ ศัตรู
ธรรมชาติและการผลิต
ขยายของภาครัฐ 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  

๑. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริการและ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูล 
๒. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการผลิตปัจจัยและ
การป้องกันศัตรูพืชของภาครัฐ เกษตรกรและศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. เกษตรกรมีการเฝ้า
ระวังการเกิดการระบาด
ของศัตรูพืช  
๓. ภาครัฐมีศกัยภาพใน
การเตือนภัยเพ่ือการเฝ้า
ระวังศัตรูพืช 

๓. ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรและ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน
การขยายศัตรูธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 

 
 
 
 
 
๑. เกษตรกรมีการผลิตพืชโดยใช้กระบวนการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดการระบาด
ของศัตรูพืช เช่น การใช้พันธุ์ดี มีการเตรียมดินดี ปลูก
ตามค าแนะน าทางวิชาการ การปลูกพืชให้สมบูรณ์
แข็งแรง การมีการส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

๒. มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ส าหรับให้บริการการจัดการ

ศัตรูพืชและดนิปุ๋ยในระดับพ้ืนที่ 

๑. ร้อยละของเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
เปรียบเทียบกับจ านวนที่
ต้องการใช้/ร้องขอ 

๕. เพิ่มศักยภาพในด้าน
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
(ปริมาณ คุณภาพ) 

๑. สนับสนุนให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นอย่าง
เพียงพอ 
๒. ฝึกปฏิบัติ/ให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินการ 
๓. ติดตามและประเมินการใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินการ 

 



สรุปกรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์ 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 - 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)  
“มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสามรถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืช 

และดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน” “จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน” 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการส ารวจ จัดเก็บและ 
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการ 
“พยากรณ์ศัตรูพืชในอนาคต” 

กพต. 

มุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืชใหว้ินจิฉัยและ
จัดการศัตรูพืชแบบมืออาชีพ 
“เป็นรากฐานการอารักขาพืชอย่างยั่งยืน” 

กวช. 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อ 
“แก้ปัญหาการระบาดศัตรูพืชอย่างยั่งยืน” กพพ. 

เป็นผู้น าด้านการผลิตและ “ส่งเสริมการใช้ศัตรู
ธรรมชาติ” กชว. 

เพื่อความ “ยั่งยืนในการควบคุมศัตรูพืช”โดยใช้
เทคโนโลยีรังสีผสมผสานกับวิธกีารอื่นๆ แบบ
ครอบคลุมพื้นที่ 

กรส. 

มุ่งเน้นให้เกษตรกร ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม
ปลอดภัยจากสารเคมี “ป้องกันก าจัดศัตรูพืช” กสศ. 

มุ่ง “พัฒนาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว” 
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กจก. 

เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
“จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน” 

กสช. 

มุ่งเน้นให้มีการ “จัดการดินและปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน” 

กดป. 

เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้วยผลงานคุณภาพ
เป็นเลิศ ฝบร. 

วิสัยทัศน์ 
 (VISION) 

“พยากรณ์ศัตรูพืช 
ในอนาคต” 

“เป็นรากฐานการอารักขา
พืชอย่างยั่งยืน” 

“แก้ปัญหาการระบาด
ศัตรูพืชอย่างยั่งยืน” 

“ส่งเสริมการใช ้
ศัตรูธรรมชาติ” 

“เพื่อความยั่งยืน 
ในการควบคุมศัตรูพืช” 

“ป้องกันก าจัดศัตรูพืช” 

“พัฒนาคุณภาพผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว” 

“จัดการศัตรูพืช 
และดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน” 

“จัดการดินและปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน” 
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1. พัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศัตรูพืชในปัจจุบัน 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช 
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4. บูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นเพื่อติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 

กพต. 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านอารักขาพืช) ให้มี 
   ความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยและ/หรือจ าแนกชนิดศัตรูพืชการตรวจหาศัตรูพืช ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ 
2. พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือช่วย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ส าหรับช่วยในการวินิจฉัยและจ าแนกชนิด 
   ศัตรูพืชได้เองในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช การปลอดศัตรูพืชเทคโนโลยีการ 
   จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและสนับสนุนชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 
4. พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกและบูรณาการการท างาน  
    กับทุกภาคส่วน 
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการอารักขาพืช 

กวช. 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
2. ให้บริการงานวิชาการและสนับสนุนพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อแก้ปัญหาการ ระบาดของศัตรูพืช 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตและบรหิารจัดการแปลงพันธุ์พืชปลอด 
   โรคได้อยา่งยั่งยืน 
4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายธนาคารพันธุ์พืชปลอดโรค 

กพพ. 

1. พัฒนากระบวนการผลิต NE ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กชว. 

พันธกิจ (MISSION) 
     1. ศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการศตัรูพืชและดินปุ๋ย 
     2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดา้นการจัดการศัตรูพืชและดินปุย๋  
     3. พัฒนาเกษตรกรและเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจดัการศัตรูพืชและดินปุย๋ 
     4. พัฒนาการให้บริการดา้นการจดัการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
     5. บูรณาการการด าเนินงานด้านการจัดการศตัรูพืชและดินปุ๋ย 

 

กพต. ข้อ 1 
กวช. ขอ้ 5 
กพพ. ขอ้1,2 
กรส. ข้อ 3 
กจก. ขอ้ 2 
กสช. ข้อ 1 
กดป. ข้อ 1,2 

 กรส. ข้อ 1 
กพย. ข้อ 2 
กวช. ขอ้ 1 
กสศ. ข้อ 3 
กสช. ข้อ 4 

 กพพ. ขอ้ 4 
กสศ. ข้อ 1 
กจก. ขอ้ 1 
กสช. ข้อ 2 

กพย. ข้อ 3 
กวช. ขอ้ 2,3 
กรส. ข้อ 2 
กสศ. ข้อ 3 
กจก. ขอ้ 3 
ฝบร. ข้อ 1,2 

กพต. ข้อ 4 
กพพ. ขอ้ 4 
กวช. ขอ้ 4 
กรส. ข้อ 4 
กสช. ข้อ 3 
กดป. ข้อ 3 

พันธกิจ 
(MISSION) 
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1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสี 
2. พัฒนาการให้บรกิารด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันด้วยรังสี บูรณา 
   การร่วมกบัวธิีการอื่นๆ แบบครอบคลุมพื้นที่ 
3. พัฒนางานศึกษาวิจัยและการประยกุต์ใช้แมลงเป็นหมันให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชนิดศัตรูพืช 
4. บูรณาการร่วมกับวิธีการอื่นๆ เพื่อการจัดการศัตรูพืช 

กรส. 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย เน้นการ 
   มีส่วนร่วมของชุมชน 
2. พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

3. พัฒนาและสนับสนุนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต 

กสศ. 

1. ส่งเสริมผู้ผลิตจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวแบบผสมผสาน 
2. ศึกษา วิจัย ประยุกต์และพัฒนาการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
3. ให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 

กจก. 

1. ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ อารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ 

3. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารกัขาพืชและจัดการดินปุ๋ยโดยการบูรณาการร่วมกับ 

    ศูนย์บริหารศัตรูพืชและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 

4. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบ้ริการของศูนย์บริหารศัตรูพืช และศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน 

 

กสช. 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องและแม่นย า เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ปุ๋ยเคมี 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ เครือข่ายที่เขม้แข็ง เพื่อการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 

 

กดป. 

1. สามารถบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
2. พัฒนาการให้บริการทุกรูปแบบเพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ 
 

ฝบร. 

พันธกิจ 
(MISSION) 
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ยุทธศาสตร์ (STRATEGICS) 
     1. พัฒนาขีดความสามารถดา้นการจัดการศัตรูพชืและดินปุ๋ย 
     2. เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของชมุชนในการพึ่งพาตนเองด้านการจดัการศัตรูพืช 
        และดินปุย๋  
     3. สร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภยัการระบาดของศัตรูพืช 
     4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายการจัดการศตัรูพืชและดินปุย๋ 
     5. สนับสนุนการให้บริการดา้นการจัดการศัตรูพชืและดินปุ๋ย 

 

1. พัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อการพยากรณ์และแจ้งเตือน 
   ก่อนเกิดการระบาดศัตรูพืช 
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น 
3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพือ่พัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ 
   ศัตรูพืชให้มีความรวดเร็ว ถกูต้องทั่วถงึมากขึ้น 

กพต. 

1. ทีมอารักขาพืชในพื้นที่ท างานแบบมอือาชีพ (Professional Plant Protection Team) 
    1.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (Smart Team) 
    1.2 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนารว่มกัน (Smart Knowledge Sharing) 
    1.3 ผลิตสื่อโสตทันสมัย สนับสนุนการท างานของเจ้าหนา้ที่ทุกช่องทางทางการสื่อสาร  
         (Smatr Tools) 
2. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา (Development Organization) 
    2.1 การวางกรอบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    2.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการอารักขาพืช 

กวช. 

1. ผลิตและกระจายพันธุ์พืชปลอดโรคเพื่อแก้ปญัหาการระบาดศัตรูพืช 
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
3. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
4. ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน องค์กรเกษตรกรภาครัฐและเอกชนให้เป็นศูนยก์ลางผลิตและกระจายพันธุ์พืช 
   ปลอดโรค 

กพพ. 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตศัตรูธรรมชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธ ี

กชว. 

พัฒนาความสามารถด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสี กรส. 

1. การพัฒนาขีดความสามารถดา้นการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
2. การลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กสศ. 

1. ปกป้อง ควบคุมการระบาดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการช่วยเหลือ 
2. บริหารจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกีย่ว 

กจก. 

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรและชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 

กสช. 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถการจัดการดินปุ๋ย 
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพือ่ลดต้นทุนการผลิต 
3. ศูนย์ข้อมูลด้านดินปุ๋ย 

กดป. 

ยุทธศาสตร์ 
(STRATEGICS) 

กพต. ข้อ 1,2,3,5 
กวช. ขอ้ 1.1,2.2 
กพพ. ขอ้ 1,2,5 
กชว. ขอ้ 1,2 
กรส. ข้อ 1 
กสศ. ข้อ 1 
กสช. ข้อ 1 
กดป. ข้อ 1 

 

กพพ. ขอ้ 4 
กสช. ข้อ 2 

 
กวช. ขอ้ 1.3 
กสศ. ข้อ 2 
กจก. ขอ้ 1,2 
กดป. ข้อ 2 

 

กวช. ขอ้ 1.2 
กดป. ข้อ 3 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (กพต.) 
สถานการณ์แนวโน้ม 

สถานการณ์ด้านการเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรยังประสบปัญหาเรื่องการระบาดของศัตรูพืช ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นการส ารวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช                  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกร เฝ้าระวังและหาทางรับมือก่อนเกิดการระบาด
ศัตรูพืชและสิ่งส าคัญส าหรับการส ารวจติดตามสถานการณ์นั้น นอกจากการส ารวจตรวจนับแล้วยังจ าเป็นต้องมี       
ระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช และระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยก่อนเกิดการระบาด
ศัตรูพืชเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามประเมินผล คาดการณ์
สถานการณ์ศัตรูพืช เพ่ือหาแนวทางป้องกันการระบาดศัตรูพืชในปีต่อๆ ไป และข้อมูลที่ได้ต้องมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนป้องกันก่อนเกิดการระบาดศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที  
วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช เพ่ือพยากรณ์สถานการณ์
ศัตรูพืชในอนาคต  
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ศัตรูพืชในปัจจุบัน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ศัตรูพืช 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4. บูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือติดตามสถานการณ์

ศัตรูพืช 
บทบาทหน้าที่ 

1. ศึกษา พัฒนา ระบบการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนป้องกันและเตือนการระบาดศัตรูพืช 
3. เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ แนะน าการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ

ต่างๆ เพ่ือใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์ศัตรูพืช 
ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช เพ่ือการพยากรณ์และแจ้ง
เตือนก่อนเกิดการระบาดศัตรูพืช 

2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืชให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบการส ารวจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

สถานการณ์ศัตรูพืช ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องทั่วถึงมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช (กวช.) 
สถานการณ์แนวโน้ม 
 ภายนอก 

- การระบาดของศัตรูพืช 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559) 
- สถานการณ์อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 
- สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายกับพืช 

 ภายใน 
- การปรับปรุงองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้วินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชแบบมืออาชีพ เป็นฐาน 

การอารักขาพืชอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศู นย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร         
(ด้านอารักขาพืช) ให้มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัยและ/หรือจ าแนกชนิดศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืช 
และจัดท าแผนการจัดการศัตรูพืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

2. พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือช่วย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ส าหรับช่วยในการวินิจฉัย
และจ าแนกชนิดศัตรูพืชได้เองในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่ งเสริมและสนับสนุนการให้ บริการวิ เคราะห์ ตรวจวินิ จฉั ยเกี่ ยวกับศัตรู พื ช  การปลอด
ศัตรูพืช เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม และสนับสนุนชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 

4. พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก และบูรณาการการท างาน   
กับทุกภาคส่วน 

5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการอารักขาพืช 
บทบาทหน้าที่ 

1. ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยศัตรูพืช 
2. วิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจหาศัตรูพืชในพ้ืนที่ และการจัดการศัตรูพืช   

ที่เหมาะสม 
3. เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยี        

การวินิจฉัยศัตรูพืช เทคนิคการวิเคราะห์ การตรวจหาศัตรูพืชในพื้นที่ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 
ตลอดจน ด าเนินงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการวิเคราะห์ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับศัตรูพืช เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ที่เหมาะสม 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 
1. ทีมอารักขาพืชในพ้ืนที่ท างานแบบมืออาชีพ (Professional Plant Protection Team) 

1.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (Smart Team) 
1.2 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน (Smart Knowledge Sharing) 
1.3 ผลิตสื่อโสตทันสมัยสนบัสนุนการท างานของเจา้หน้าที่ทุกช่องทางการสื่อสาร (Smart Tools) 

2. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา (Developmental Organization) 
2.1 การวางกรอบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการอารักขาพืช 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมพนัธุ์พืชปลอดโรค (กพพ.) 
สถานการณ์แนวโน้ม 

- ความมัน่คงทางอาหารและพลังงานมีแนวโน้มเป็นปัญหาส าคัญ 
- โลกต้องผลิตอาหารและพลังงานให้เพียงพอกับการเติบโตของประชากร 
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและการระบาดของศัตรูพืช 
สาเหตุการแพร่ระบาดของศัตรูพืช 

- การเคลื่อนย้ายต้น/ท่อนพันธุ์ ที่มีศัตรูพืชติดมาด้วย 
- โรคพืชที่มีเชื้อสาเหตุอยู่ในท่ออาหารซึ่งติดมากับต้น/ท่อนพันธุ์ 

การแก้ปัญหาโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อไฟโตพลาสม่า 
- แก้ปัญหาระยะสั้น  : ใช้พันธุ์หรือต้นปลอดโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- แก้ปัญหาระยะยาว : ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท าแปลงพันธุ์สะอาดไว้ใช้หมุนเวียนในชุมชน 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดศัตรูพืชอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
2. ให้บริการงานวิชาการและสนับสนุนพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืช 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตและบริหารจัดการแปลงพันธุ์พืชปลอดโรค    

ได้อย่างยั่งยืน 
4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายธนาคารพันธุ์พืชปลอดโรค 

บทบาทหน้าที่ 
1. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค เพ่ือการอารักขาพืช 
3. ก าหนดแนวทางและวางแผนการใช้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรค 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการผลิตและระบบการจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 
5. เป็นศูนย์กลางประสานงาน สนับสนุนวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตและจัดการพันธุ์พืชปลอดโรค 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและกระจายพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดศัตรูพืช 
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
4. ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน องค์กรเกษตรกรภาครฐัและเอกชนให้เป็นศูนย์กลางผลิตและกระจายพันธุ์พืช

ปลอดโรค 
 
 
 



22 
 

การขับเคลื่อน 
1. ผลิตขยายพันธุ์พืชปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้สามารถผลิตขยายและกระจายพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือเป็น

แหล่งพันธุ์พืชปลอดโรคของชุมชน 
3. ก าหนดรูปแบบ วางระบบการผลิตขยายพันธุ์พืชปลอดโรคเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
4. วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชปลอดโรค 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (กชว.) 
สถานการณ์แนวโน้ม 

1. ผลิตเป็นการค้า ส่งออก ใช้สารเคมีจัดการศัตรูพืช 
2. ศัตรูพืชยังคงระบาด ศัตรูพืชต้านทาน 
3. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติ 

พันธกิจ 
1. พัฒนากระบวนการผลิต NE ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บทบาทหน้าที่ 
1. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3. เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
4. ผลิตขยาย จัดหาและควบคุมคุณภาพ การผลิตศัตรูธรรมชาติ ชีวภัณฑ์ และสารธรรมชาติในการควบคุม

ศัตรูพืช 
ยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตศัตรูธรรมชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 

การขับเคลื่อน 
1. พัฒนากระบวนการผลิตศัตรูธรรมชาติ 

1.1 จัดท ากระบวนการผลิต 
1.2 ศึกษาทดสอบเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
1.3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 

3.1 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 
3.1.1 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3.1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศัตรูพืช 

3.2 สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี 
3.3 ส่งเสริมการผลิตศัตรูธรรมชาติในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี (กรส.) 
สถานการณ์แนวโน้ม    
 ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของพืชผักและผลไม้      
ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ การใช้สารเคมีช่วยลดความเสี่ยงจากการคุกคามของแมลงศัตรูพืชในระดับหนึ่ง 
แต่สารตกค้างในผลผลิต เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาการกีด
กันทางการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น  
 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจึงมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ แมลงที่เป็น
หมันควบคู่กับวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวและเป็นการรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ 
วิสัยทัศน์ 
 เพ่ือความยั่งยืนในการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสี ผสมผสานกับวิธีการอ่ืนๆ แบบครอบคลุมพ้ืนที่  
พันธกิจ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสี 
2. พัฒนาการให้บริการด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันด้วยรังสี บูรณา

การร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ แบบครอบคลุมพ้ืนที ่
3. พัฒนางานศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้แมลงเป็นหมันให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชนิดศัตรูพืช 
4. บูรณาการร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือการจัดการศัตรูพืช 

บทบาทหน้าที่  
1. ผลิตขยายแมลงเป็นหมันให้ได้ปริมาณมาก เพ่ือสนับสนุนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้แมลงที่

เป็นหมันบูรณาการร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ แบบครอบคลุมพ้ืนที่ แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชและพ้ืนที่ปลูกผักผลไม้เพ่ือการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 

2. ศึกษาทดสอบกระบวนการผลิตขยายแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือการท าหมันด้วยรังสี 
ยุทธศาสตร์     
  พัฒนาขีดความสามารถด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสี  
เป้าประสงค์      
 สร้างเครือข่ายการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสีที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 
แนวทางการด าเนินงาน     

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้เทคโนโลยีรังสีบูรณาร่วมกับ
วิธีการอืนๆ  

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ตลอดจนถ่ายทอดความรู้        
สู่เกษตรกรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยมีเครือข่ายด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืช        
ที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ 

3. มีความพร้อมและให้ความร่วมมือด าเนินการวิจัยด้านควบคุมศัตรูพืชแบบบูรณาการครอบคลุมพ้ืนที่ 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
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การขับเคลื่อน  
ตามยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีด้านการเกษตร มีการผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี  มีแนวทางการขับเคลื่อนตามแนว
ยุทธศาสตร์การจัดการศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2555 - 2559 ได้แก่ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานตามความเหมาะสม          
ในแต่ละท้องถิ่น 

2. วางแผนการด าเนินการโครงการควบคุมศัตรูพืชแบบครอบคลุมพ้ืนที่กับพืชที่มีความส าคัญ          
ทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ 

3. ให้การศึกษา ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษา ทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี            
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ร่วมกับการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (กสศ.) 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นให้เกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช3. 3. 
พัฒนาและสนับสนุนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต 
บทบาทหน้าที่ 

1. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ เทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย       
และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
ปลอดภัย 

3. ก าหนดแนวทาง และวางแผนการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สารเคมี และการตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตเกษตร 

4. เป็นศนูย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องปลอดภัย 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์     

1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
1.1 พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.3 บูรณาการและสร้างเครือข่าย 

2. การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
2.1 ส ารวจเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช 
2.2 ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.3 สนับสนุนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (กจก.) 
สถานการณ์แนวโน้ม    

1. ศูนย์กลางอ านาจทางเศรษฐกิจจะย้ายมาอยู่ที่เอเชีย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น ประชาคมอาเชียน (ASEAN Community : AC) โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็น
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่จะมีบทบาทมากขึ้น การแข่งขันทางการค้าและการลงทุนจะมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและ
บ่อยครั้ง ปริมาณน้ าที่กักเก็บลดลงและขาดแคลน จะส่งผลต่อระบบการผลิตทางการเกษตร การระบาดศัตรูพืช 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความมันคงทางอาหาร 

3. การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตตลอดจนการลดความสูญเสียของผลผลิตทั้งก่อนการ
เก็บเก่ียวและภายหลังการเก็บเกี่ยวให้น้อยลง เป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยปริยาย ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมปัจจัยการผลิต 
วิสัยทัศน์ 
 มุง่มั่นพัฒนาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมผู้ผลิตจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวแบบผสมผสาน 
2. ศึกษา วิจัย ประยุกต์และพัฒนาการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
3. ให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 

บทบาทหน้าที่  
1. ศึกษาพัฒนา ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
2. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวตามเงื่อนไข

การส่งออกของประเทศผู้น าเข้า 
3. เป็นศูนย์กลาง สนับสนุนวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช

หลังการเก็บเก่ียว 
4. ควบคุม ก ากับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออก 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์     
1. ด้านป้องกัน ควบคุมการระบาดศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวและการช่วยเหลือ 
2. ด้านบริหารจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 

การขับเคลื่อน 
1. ส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
2. การถ่ายทอดแบบมีส่วนรวมในการจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การขนส่ง 

ชุบท่อนพันธุ์และการชุบสารเคลือบผิว 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตเพื่อการส่งออก ได้แก่ จุดรวบรวมผลผลิต การรมยาก าจัด

ศัตรูพืชและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านตลาด 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย (กสช.) 
สถานการณ์แนวโน้ม    

สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบัน มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั้งชนิดและปริมาณการ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงยากต่อการป้องกันและควบคุม  

 
ปีท่ีมีการระบาด ชนิดของศัตรูพืช จ านวนพื้นที่ (ไร่) 

2552 เพลี้ยแป้งสีชมพู 1.4 ล้านไร่ 
2553 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 1.9 ล้านไร่ 
2554 หนอนหัวด า แมลงด าหนาม ด้วงแรดในมะพร้าว 170,000 ไร่ 

รวมมูลค่าความเสียหาย 28,200 ล้านบาท 
 
สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 

การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศัตรูพืช จึงให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน 
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วม โดยมีศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนเป็นกลไกในการด าเนินงาน 
วิสัยทัศน์ 
 เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ศึกษา พัฒนา การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มและมีการส่วนร่วมของชุมชนด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
3. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยการบูรณาการร่วมกับ

ศูนย์บริหารศัตรูพืชและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
4. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์บริหารศัตรูพืชและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย 
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรและชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้และส่งเสริม

การจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยให้เป็น หมอพืชมืออาชีพ 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยเพ่ือเป็น     

หมอพืชอาสา 
3. ก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้เหมาะสมตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
4. พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการและสร้างเครือข่ายด้านการอารักขาพืช 
5. ให้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
6. บริหารศัตรูพืชแบบครอบคลุมพ้ืนที่ 
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7. กระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายในการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพและชีวิต 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
9. สร้างศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ 
10 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกรกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโดยด าเนินการระหว่างศูนย์ 
11. พัฒนาขีดความสามารถวิทยากรเกษตรกรมืออาชีพ 
12. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย (กดป.) 
สถานการณ์ 

1. ดินเพ่ือการเกษตรกรรมของประเทศไทย 171.58 ล้านไร่ เป็นดินที่ขาดอินทรียวัตถุ 98.7 ล้านไร่ 
2. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยน าเข้าปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 47 โดยข้อมูลการน าเข้าปุ๋ยเคมี       

ปี 2551 จ านวน 3.8 ล้านตัน และเพ่ิมข้ึนเป็น 5.58 ล้านตัน ในปี 2555 
3. ต้นทุนการผลิตพืช ในส่วนของปุ๋ยเคมี เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 23 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนมีการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยเคมีท่ีถูกต้องและแม่นย า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี 
3. ส่งเสริมการบูรณาการ เครือข่ายที่เข้มแข็ง เพ่ือการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 

บทบาทหน้าที่ 
1. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 
3. ให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 
4. เป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย  

ยุทธศาสตร์  
1. กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถการจัดการดินปุ๋ย 
1.2 ส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
1.3 ศูนย์ข้อมูลด้านดินปุ๋ย 

2. เป้าประสงค์ 
2.1 ยกระดับความรู้ด้านดินปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
2.2 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านดินปุ๋ย 

3. ตัวชี้วัด 
3.1 จ านวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินปุ๋ย 
3.2 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด 
3.3 มีเว็บไซต์รวบรวมความรู้และข้อมูลด้านดินปุ๋ย 

การขับเคลื่อน 
1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
2. คณะกรรมการในระดับต่างๆ 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้วยผลงานคุณภาพเป็นเลิศ 
พันธกิจ 

1. สามารถบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
2. พัฒนาการให้บริการทุกรูปแบบเพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ 

ค าขวัญ 
 ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการ ประสานงานเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณภาพ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นหน่วยบริการแบบ one stop service 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาและจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
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ภาพกิจกรรมการจัดท าทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ป ี2557 - 2559 

กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ริเวียร่า วิลล่า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมอารักขาพืชฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  
            จัดท าทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2559 
ภาพที่ 2. - 12. ผอ.กลุ่มและตัวแทนจากกลุ่มงาน น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน ปี 2557 - 2559 

2 

1 

3 
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6 8 9 

10 11 

12 13 
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ภาพที่ 13. นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา เลขานุการคณะท างานยุทธศาสตร์ สรุปผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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1 
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ภาพกิจกรรมปลูกไม้ผลยืนต้น “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น”  
ณ โรงเรียนวัดต าหนัก (ละเอียดช านาญอนุศาสน์) อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ กล้วย ชะอม 
ฝรั่ง มะม่วง และขนุน เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ ส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปปลูกไม้ผล  
ยืนต้นส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่าย ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ต้นไม้  

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา 
หนังสือคู่มือและเอกสารวิชาการด้านการเกษตรให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนวัดต าหนัก 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ “ละลายพฤติกรรม” 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมอารักขาพืชฯ ได้มีโอกาสท าความรู้จัก และแสดงความเป็น
ตัวของตัวเองเองออกมาให้เพ่ือน หรือหัวหน้าแต่ละคนได้รู้จักกันมากขึ้น โดยจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง           
อันเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน พร้อมเปิดใจ             
รับสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” คือ เกิดความร่วมมือในองค์กร เปลี่ยนพฤติกรรม 
เปลี่ยนมุมมองที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน กล้าแสดงความ
คิดเห็น เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือในองค์กร 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ “Walk Rally for Team Work” 
 

วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม การรับผิดชอบร่วมกัน ใช้ความคิด            
รับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จักแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกให้มีความคิดในการท างาน
พ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง ด้วยการปฏิบัติและรู้ได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าตาม      
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และสามารถน าวิธีการต่างๆ มาบริหารทีมในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ       
ซึ่งทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ สามารถน าไปพัฒนาตนเองและปรับ ใช้เข้ากับการท างานได้ โดยกิจกรรม      
Walk Rally for Team Work ประกอบไปด้วย 10 สถานี ดังนี้ 

1. สถานีเก็บผลไม้ (ชี้เป้า) 
สมาชิกในทีมทุกคนยืนคร่อมไม้ไผ่ปลายแหลม ผูกผ้าปิดตาและงดส่งเสียงทุกคน ยกเว้นคนสุดท้าย    

ที่จะเป็นผู้ออกค าสั่งให้แทงลูกโป่งที่ผูกไว้กับต้นไม้ กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านการท างานเป็นทีม การรับฟังค าสั่ง
และปฏิบัติตาม ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน และการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานีอุ้มไข่มังกร 
สมาชิกจับเชือกคนละเส้นที่มัดไว้กับยางวงเส้นเดียวกัน และเคลื่อนย้ายไข่จากปากขวดด้านหนึ่ง ไปยัง

ปากขวดอีกด้านหนึ่ง กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านการวางแผน ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี และการท างาน
เป็นทีม 
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3. สถานีพ่อม้าน้้า (ม้าพยศ) 
สมาชิกเลือกผู้ที่จะเป็นพ่อม้าน้ า เพ่ือที่จะโยนเหรียญให้ลงแก้ว และจับมือลูกม้าน้ า(สมาชิกที่เหลือ)     

โดยจับแบบลอดใต้ระหว่างขาต่อๆ กัน หากโยนเหรียญไม่ลงให้ลูกม้าน้ าม้วนหางมาเก็บเหรียญโดยสมาชิกคน
สุดท้ายจะเป็นผู้เก็บเหรียญ กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านความเป็นผู้น า การวางแผน ความสามัคคี  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. สถานีสกีบก (บึดจ้้าบึด) 
สมาชิกใส่เท้าลงไปในสกีที่มีอยู่ 3 แผ่น โดยที่เท้าขวาและซ้ายแต่ละคู่จะอยู่ในสกีอันเดียวกันตรงกลาง    

ส่วนเท้าซ้ายและขวาของสมาชิกที่เหลือจะใส่ในสกีข้างซ้ายและข้างขวาแต่ละด้าน และเดินพร้อมกันจนถึง
จุดหมาย กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านความสามัคคี ความพร้อมเพรียง การวางแผน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
5. สถานีผ่านใยแมงมุม (รอดยาก) 
ให้สมาชิกลอดผ่านเชือกที่แบ่งไว้เป็นช่อง โดยไม่ซ้ าช่องเดิมที่ผ่านไปแล้ว กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้าน

การวางแผน การเคารพกติกา ความจ า และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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6. สถานีฝ่าดงระเบิด (ด่านชายแดน) 
สมาชิกทุกคนจะต้องเดินผ่านดงระเบิดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งทีละช่อง โดยจะต้องข้ามไปทุกคน 

กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านความจ า การสังเกต สมาธิและการวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สถานีค้าปริศนา  
ให้สมาชิกเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งหันหน้าทางเดียวกันคนสุดท้ายจะได้รับค าปริศนา โดยผู้ที่อยู่ด้านหลัง

จะเป็นผู้ เขียนค าปริศนาบนหลังผู้ที่อยู่ด้านหน้าจนครบทุกคน กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านการฝึกสมาธิ          
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ไหวพริบและความจ า 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. สถานีอุ้มไข่ขึ้นเตียง 
ให้สมาชิกใช้ไม้ลูกชิ้น(คนละ ๑ ไม้) หนีบลูกกอล์ฟจากด้านหนึ่งไปวางบนปากขวดอีกด้านหนึ่ง 

กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านความสามัคคี สมาธิ ความร่วมมือร่วมใจ การวางแผน และการร่วมมือกันเป็นทีม 
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9. สถานีไข่ลอยฟ้า 
ให้สมาชิกท ากิจกรรมที่ละ 2 คู่ โดยแต่ละคู่ถือผ้า วิทยากรจะน าลูกโป่งบรรจุน้ าใส่ผ้า ให้แต่ละคู่โยน     

และรับให้ได้จามจ านวนที่ก าหนดและเปลี่ยนสมาชุกผู้เล่นจนครบทุกคน กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านการวางแผน 
ความแม่นย า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. สถานีฝนเทียม 
ให้คัดเลือกสมาชิก 1 คน เป็นผู้ที่อยู่บนห่วงยาง และสมาชิกที่เหลือจะเป็นผู้ยก โดยใช้ช้อนตักน้ า    

จากด้านหนึ่งไปใส่ในขวดอีกด้านหนึ่ง กิจกรรมนี้ได้ทักษะในด้านความอดทน ความเพียรพยายาม การวางแผน 
ความสามัคคี การมีความรับผิดชอบร่วมกัน และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่ได้จากการท ากิจกรรม “Walk Rally for Team” สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
คือ มีความเข้าใจในข้อก าหนด กฎกติกาของส่วนรวม และผลของการเปลี่ยนแปลง รู้จักการท างานเป็นทีม         
โดยเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ใช้ความคิดร่วมกัน ฟังเหตุและผลความคิดของกันและกัน รวมทั้งรู้จักแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  มีการวางแผน   
การท างานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความสัมพันธ์อันดี  สร้างความรักสามัคคีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน       
ทุกระดับชั้นและทุกช่วงอายุ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดีต่อกัน เกิดแนวคิดในการท างาน     
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นคนดีมีคุณธรรม 
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รายช่ือผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ปี 2557 

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2557 ณ ริเวียร่า วิลล่า  อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยประสงค์  ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย 
2. นำงสำวแสนสุข รัตนผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค 
3. นำงอำรีย์พันธ์ อุปนิสำกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
4. นำงศุภลักษณ์ กลับน่วม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรวินิจฉัยศัตรูพืช 
5. นำยธงชัย สุทธิพงษ์เกียรติ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรสำรเคมีป้องกัน 

ก ำจัดศัตรูพืช 
6. นำยวิชัย ตู้แก้ว ผอ.กลุ่มจัดกำรศัตรูพืชหลังกำรเก็บเก่ียว 
7. นำยกิตติศักดิ์ จันทสังข์ ผอ.กลุ่มพยำกรณ์และเตือนกำรระบำดศัตรูพืช 
8. นำงไพลินทร์ ริยำพันธ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
9. นำงสำวสุขสม ชินวินิจกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรควบคุมศัตรูพืช 

โดยเทคโนโลยีรังสี 
10. นำงชัญญำ ทิพำนุกะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรดินปุ๋ย 
11. นำยถนอม ไชยเทพ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ด้ำนอำรักขำพืช จ.ชัยนำท 
12. นำยสง่ำ ไฝเจริญมงคล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ด้ำนอำรักขำพืช จ.ขอนแก่น 
13. นำงวัชล ี โสพิน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ด้ำนอำรักขำพืช จ. 
14. นำยสมนึก ศรีเทียงตรง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ด้ำนอำรักขำพืช จ.พิษณุโลก 
15. ว่ำที่พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ำยใส ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ด้ำนอำรักขำพืช จ.นครรำชสมีำ 
16. นำงสำวขนิษฐำ พงษ์ปรีชำ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
18. นำงสำวอำรีวรรณ ใจเพชร นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
19. นำงศศิวิมล  หำญณรงค์ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
20. นำยสมศักดิ์ วรรณศิริ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
21. นำงพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ 
22. นำงสินันต์ธร ชยโชติอนันต์ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
23. นำงสำวสุมนำ สิมำสฤษฎ์ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
24. นำยวิรัช อ่ ำสกุล นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
25. นำงจันทร์จรัส เกียรตทิวีมั่นคง นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
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26. นำงศิรฎำ ทิมประเสริฐ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
27. นำงเสำวนีย์ สำโรจน ์ นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
28. นำงณัฐทิยำ อชิตกุล นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
29. นำงสำวจุฬำภรณ์ นกสกุล นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
30. นำยกฤษฎำ ฉิมอินทร์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
31. นำยภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
32. นำยวันชัย ไพรศรีจันทร์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
33. นำงสำวจีระนันท์ ไทยสุชำติ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
34. นำยธำนินทร์ ชัชวิชวิมล นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
35. นำยศุภศักดิ์ ศรีโสดำ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
36. นำยไวกูณฐ์  แผ่เต็ม นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
37. นำยภำนุพงศ์ สิงห์ค ำ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
38. นำยสังวำล แก้วสันเทียะ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
39. นำยบดีศร พุ่มรุ่งเรือง นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
40. นำยสำมำรถ ศรีวิลัย นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
42. นำงสำวปวีณำ คนยงค์ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
43. นำงสำวนิธมำ รัตติโชติ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
44. นำงสำวเสำวรส ธรรมเพียร นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
45. นำยชัชวำท รัตนสุภำ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
46. นำงสำวท ำนอง อินทรแสน นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
47. นำงสำวชิดชนก ชีวะประวัติ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
48. นำยวีรธรรม ชูใจ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
49. นำงปฏิมำ ค ำอินทำ เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรช ำนำญงำน 
50. นำยวิเชียร พรหมด้วง เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรช ำนำญงำน 
51. นำยพีระ นิยมะจันทร์ เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรช ำนำญงำน 
52. นำงจิระนันท์ สุพิมล เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
53. นำงจิรพร กระดังงำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
54. นำงศิริรัตน์ เทพวำที เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
55. นำงสำวสุรีรัตน์ พิมเสน เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
56. นำงกฤษณำ กมุทชำติ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
57. นำงสุวิมล สุขเจริญ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
58. นำงอุบล ใบมำก พนักงำนธุรกำร 3 

59. นำงศรีสุมำ รัษฐปำนะ พนักงำนธุรกำร 3 

60. นำงอภิรมย์ อยู่ชำ พนักงำนธุรกำร 3 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
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61. นำงวันทนี แก้วลอยมำ พนักงำนธุรกำร 3 
62. นำงสุมำลี แก้วคูณ พนักงำนธุรกำร 3 
63. นำงนลินรัตน์ ธนทวีโรจน ์ พนักงำนธุรกำร 1 
64. นำยนฤเบศ ชมดง พนักงำนขับรถยนต์ 2 
65. นำยสุคนธ์ สนนุช พนักงำนขับรถยนต์ 2 

66. นำยอุทัย นิลสนธ ิ พนักงำนขับรถยนต์ 2 

67. นำยสมศักดิ์ พูลเสม พนักงำนขับรถยนต์ 2 

68. นำยบุญเกียรติ พุ่มโกสุ่ม พนักงำนขับรถยนต์ 2 

69. นำงสำวจั่นเพชร ศำรทูลสิงห์ พนักงำนเกษตรพ้ืนฐำน 2 
70. นำงสำยพิณ ศิริถ้วยทอง พนักงำนทั่วไป 2 
71. นำยเจตน์ นำวิกปกสิตย์ พนักงำนทั่วไป 2 
72. นำยโกมินทร์ ศิริถ้วยทอง พนักงำนทั่วไป  
73. นำงเพียนชอบ หลำกสุขถม พนักงำนทั่วไป 2 
74. นำยอำจหำญ รัศมิทัต พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ 1 
75. นำยบุญยัง ชื่นพันธุ์ ผู้ช่วยช่ำงไม้ 2 
76. นำงสำวกมลทิพย์ รักประสงค์ นักวิชำกำรเกษตร 
77. นำยพัฒนเชษฐ์ พินิจสุวรรณ นักวิชำกำรเกษตร 
78. นำยประสงค์ สมจิตร นักวิชำกำรเกษตร 
77. นำยภิพชญ์ ลิ่มโอภำสมณี นักวิชำกำรเกษตร 
78. นำงสำวมุกดำ หมำยสม นักวิชำกำรเกษตร 
79. นำงสำวมนสวรรณ อุปถัมภ์ นักวิชำกำรเกษตร 
80. นำงสำวกันยำกร อุทัย นักวิชำกำรเกษตร 
81. นำงสำวศรีประไพ ทิพย์สิงห์ นักวิชำกำรเกษตร 
82. นำยวีระ กิ้มจ้อง นักวิชำกำรเกษตร 
83. นำงสำวพัชรำ ค ำจริง นักวิชำกำรเกษตร 
84. นำงสำววีรวรรณ สุขอ ำนวยพร นักวิชำกำรเกษตร 
85. นำยสุรเชษฐ์ ชมเงิน นักวิชำกำรเกษตร 
86. นำงสำวกฤตยำ ทองนวล นักวิชำกำรเกษตร 
87. นำงเพ็ญศรี บุญชื่น เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
88. นำงสำววรรณี ไชยศรี เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
89. นำงสุฑำรัตน์ สุดสำคร เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
90. นำงดวงมณี บูรพำสำธิต เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
91. นำงลักขณำ พิบูลมณฑำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
92. นำยสุทธิพงษ์ มะเดื่อทอง ช่ำงเทคนิค 
93. นำยณัฐวัฒน์ พุ่มโกสุม ช่ำงเทคนิค 
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