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โครงการศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอ 

 
๑.  หลกัการและเหตุผล 
  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
การเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและเกษตรกร  พันธ์ุพืชจึงเป็น
ปัจจัยหลักของการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ซึ่งปัจจุบันยังมีปริมาณไม่เพียงพอ  อีกทั้งแหล่งรวบรวมและ
ขยายพันธ์ุพืชพันธ์ุดีมีอยู่อย่างจํากัด  ไม่สามารถตอบสนองเกษตรกรได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ  การ
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืช  จึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสนับสนุนการขาดแคลนพันธ์ุพืช  และให้เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมพันธ์ุ  การจัดการพันธ์ุและเรียนรู้การคัดเลือกพืชที่สําคัญของท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์  และพัฒนา
ใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลิตขยายกระจายพันธ์ุพืชภายในชุมชน  สร้างความมั่นคงต่ออาชีพการเกษตร  ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกรให้ย่ังยืนตลอดไป  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชและกระจายพืชพันธ์ุดีแก่เกษตรกร  โดยให้ศูนย์
เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอ  เป็นแหล่งรวบรวม  ผลิตขยายพันธ์ุพืชสนับสนุนเกษตรกรภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

๒.๒  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับพันธ์ุพืช  การจัดการพันธ์ุและผลิตขยายพืช
พันธ์ุดี  ตลอดจนวิถีการผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์  พรรณไม้ที่สําคญัของท้องถิ่นและการพัฒนาใช้
ประโยชน์ภายในท้องถิ่น 

 
๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑  ศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอ  จํานวน ๒๒๓ ศูนย์ ใน ๗๒ จังหวัด 
                     ๓.๒  เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอ ประกอบด้วย 
                            ๓.๒.๑  เกษตรกรแกนนํา  จํานวน  ๒,๕๓๐ ราย  ได้รับความรู้การผลิตพืช  และ  
ฝึกทักษะการคดัเลือกพืช  จัดการพันธ์ุและผลิตขยายพันธ์ุพืช 
                            ๓.๒.๒  เกษตรกร  จํานวน ๘๐,๒๘๐ ราย   ได้รบัคําแนะนํา การผลิตพืชและพันธ์ุพืช
เพ่ือการยังชีพ  นําไปขยายลงพื้นที่ 
 
๔. ระยะดําเนินการ 
  ตุลาคม ๒๕๕๓  -  กันยายน ๒๕๕๔  
 
๕.  สถานที่ดําเนินการ 
   ศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอ ๒๒๓ ศูนย์  ใน ๗๒ จังหวัด  ยกเว้น  จังหวัดยะลา   ปัตตานี  
สตูล  และนราธิวาส 



-   ๒  - 

 
๖.  กิจกรรม 
  ๖.๑  การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้พันธ์ุพืชอําเภอและเครือข่าย 
  ๖.๒  การคัดเลือกเกษตรกรแกนนํา 
  ๖.๓  จัดเวทีคดัเลือกพืชเพ่ือการเรียนรู้  และหาความต้องการฝึกอบรม 
  ๖.๔  จัดทําหลกัสูตรการฝึกอบรม  และจัดหาพืชเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๖.๕  สนับสนุนพันธ์ุพืช  เพ่ือการเรียนรู้และวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 
  ๖.๖  ผลิตเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ 
  ๖.๗  อบรมเกษตรกรแกนนํา หลักสูตร การคัดเลือก  จัดการพันธ์ุและการผลิตขยาย 
  ๖.๘  ให้คําแนะนําการผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุนพันธ์ุพืช  
                            เพ่ือการยังชีพ 
  ๖.๙  รวบรวมรายงาน  และสรุปประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗.  วิธีดําเนินการ

ป ๒๕๕๓

ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๑.  การคัดเลือกศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ จังหวัด

     และเครือขาย

         -  โดยคัดเลือกจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

     พอเพียง  (ศูนยหลัก)  ท่ีมีอยูเดิมและ  

     คัดเลือกศูนยในอําเภอขางเคียงอีก  ๓ 

     อําเภอ  เปนเครือขายของศูนยหลัก

๒.  การคัดเลือกเกษตรกร  จากศูนยเรียนรูพันธุพืช จังหวัด

     อําเภอและเครือขาย  จํานวน  ๑๐ - ๑๔ คน  

     (ขึ้นอยูกับจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด) 

     เพื่อเปนเกษตรกรแกนนํารับการฝกอบรม

     โดยใชเกณฑการคัดเลือก  ดังนี้

          -   จังหวัดท่ีมีศูนย ฯ   ๑ - ๓  ศูนย

     คัดเกษตรกร ๑๐ คน / ศูนย

          -   จังหวัดท่ีมีศูนย ฯ   ๕  ศูนย  

กิจกรรม / วิธีการ ผูรับผิดชอบ
ป ๒๕๕๔

๓

ู ู

     คัดเกษตรกร  ๑๒ คน / ศูนย

          -   จังหวัดท่ีมีศูนย ฯ   ๖  -  ๗  ศูนย 

     คัดเกษตรกร ๑๔ คน / ศูนย

3.  จัดเวทีคัดเลือกพืช เพื่อการเรียนรู  จังหวัดรวมกับ

     แบงตามประเภท  (พืชเศรษฐกิจ  พืชอนุรักษ  อําเภอ

     และพืชเพื่อการบริโภค)  พรอมท้ังหา

     ความตองการฝกอบรมของเกษตรกรแกนนํา

๔.  จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม   ในประเด็น จังหวัด

     พนัธุพืช  (จากเวที)  การคัดเลือกและจัด

     การพันธุ  และวิธีการผลิตขยายพันธุพืช  

     เพื่อการเรียนรู

๕.  สนับสนุนพันธุพืช  เพ่ือการเรียนรูและวิทยากร ศูนยปฎิบัติการ

    ประสานกับศูนยปฎิบัติการ  จัดหาพันธุพืช (พืชสวน)

     เพื่อการเรียนรู  ตามความตองการ  สนับสนุน

     ใหกับศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ  ศูนยละ

     ๑,๐๐๐ ตน  พรอมท้ังสนับสนุน วิทยากร

     ถายทอดความรู  และฝกปฎิบัติการขยายพันธุ

     แกเกษตรกรแกนนํา
        



ป ๒๕๕๓

ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๖.   ผลิตเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู จังหวัด

              ดําเนินการผลิตเอกสารคูมือประกอบการ

       การเรียนรูแกเกษตรกร  ในเรื่องพันธุพืช  

       (ขอ 6.5)    การคัดเลือกและจัดการพันธุ  

       พรอมทั้งวิธีการขยายพันธุพืช  และคําแนะนํา

       ในการผลิตพืชผัก  สมุนไพร  เพ่ือการบริโภค

       ในครัวเรือนสําหรับเกษตรกรในโครงการ

๗.    อบรมเกษตรกรแกนนํา จังหวัดรวมกับ

              จัดการฝกอบรมเกษตรกรแกนนํา  ศูนยปฎิบัติการ

       ถายทอดความรู หลักสูตรการคัดเลือกพันธุ  (พืชสวน)

       การจัดการพันธุพืช  และการบริหารจัดการ

       ศูนย ฯ พรอมทั้งฝกปฎิบัติการขยายพันธุพืช  

       เพื่อการเรียนรู  ภายในศูนยเรียนรูพันธุพืช

๘    ใหคําแนะนําการผลิตพืช  ตามแนวปรัชญา จังหวัดรวมกับ

๔

กิจกรรม / วิธีการ ผูรับผิดชอบ
ป ๒๕๕๔

๘.   ใหคาแนะนาการผลตพช  ตามแนวปรชญา จงหวดรวมกบ

       เศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุนพันธุพืช ศูนยปฎิบัติการ

       เพื่อการยังชีพ (พันธุพืชเพาะเล้ียง)

             -  จังหวัดประสานกับศูนย ฯ  (พันธุพืช

        เพาะเลี้ยง)   ในการจัดหาพันธุพืช  เพื่อการ

        ยังชีพ  สนับสนุนเกษตรกรในโครงการ  

        ศูนยละ ๓๐,๔๐๐ ตน   และใหคําแนะนํา

        ในการผลิตพืช   (พริก  มะเขือ  กะเพรา 

        โหระพา  มะละกอ)   เพื่อการบริโภคใน

        ครัวเรือนแกเกษตรกรในโครงการ

๙.   รวบรวมรายงาน สรุปประเมินผล  สวนกลาง

      การดําเนินงานโครงการ

              -  รวบรวมขอมูล  รายงานผลการ

        ปฎิบัติงานของศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ

         และศูนยปฎิบัติการ  (พืชสวน  พันธุพืชเพาะเล้ียง)

              -  วิเคราะห  สรุปผลและรายงานผล

        การดําเนินงานโครงการ



๘. กิจกรรม / รายละเอียดคาใชจาย

ผูรับผิดชอบ / 

หนวยนับ จํานวน สถานท่ีดําเนินการ

๑.  อบรมเกษตรกรแกนนําของศูนยเรียนรพันธุพืช คน ๒,๕๓๐ จังหวัด / ศูนยเรียนรู  ฯ

     อําเภอ

            -   เปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมเกษตรกร

     แกนนําของศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ  เพื่อเปน

     วิทยากรถายทอดความรูใหกับเกษตรกรเครือขาย 

     ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒ วัน

๒.  ผลิตเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู เลม ๘๒,๘๑๐ จังหวัด / ศูนยเรียนรู  ฯ

         -   เปนคาผลิตเอกสารคูมือประกอบการ

     เรียนรูของเกษตรกรในเรื่องพันธุพืช  การคัดเลือก  

     จัดการพันธุพืช  และวิธีการขยายพันธุพืชและ  

     ผลิตคําแนะนําในการผลิตพืชตามแนวปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนเกษตรกรในโครงการ

      (แกนนํา + เครือขาย)

๓.  ผลิตพันธุพืชสนับสนุนเกษตรกร

         -   เปนคาวัสดุและจางเหมาในการผลิตพันธุพืช

     สนับสนุนเกษตรกรในโครงการ

           ๓.๑  พันธุพืช เพื่อการเรียนรู  สนับสนุน ตน ๒๒๓,๐๐๐ ศูนยปฎิบัติการ (พืชสวน) /

     ศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ ศูนยเรียนรู  ฯ

           ๓.๒  พันธุพืชเพื่อการยังชีพ  สนับสนุน ราย / ตน ๘๒,๘๑๐ / ศูนยปฎิบัติการ (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) /

     เกษตรกรในโครงการศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ (๖,๗๗๙,๒๐๐). ศูนยเรียนรู  ฯ

๔.  สนับสนุนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในโครงการ คน ๔๔ ศูนยปฎิบัติการ 

         -   เปนคาใชจายของเจาหนาท่ีศูนยปฎิบัติการ (พืชสวน  พันธุพืชเพาะเล้ียง) /

      ในการเดินทางไปถายทอดความรู  และอบรม ศูนยเรียนรู  ฯ

      การผลิตขยายพันธุพืชแกเกษตรกรในโครงการ

      ศูนยเรียนรู

๕.  รวบรวม สรุปผลประเมินผลโครงการ สวนกลาง / สพส. 

        -  เปนคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล  และ

      จัดทําสรุปรายงานผลการปฎิบัติงานโครงการ

ปริมาณ
กิจกรรม / รายละเอียด

๕



๙.  แผนจัดสรรโครงการศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ  ป ๒๕๕๔

จํานวนศูนยเรียนรู จํานวนศูนยเรียนรู
ศูนย ฯ ศูนย ฯ 

๑ กรุงเทพมหานคร ๑ ๓๗ จังหวัดเลย ๓
๒ จังหวัดชัยนาท ๒ ๓๘ จังหวัดศรีสะเกษ ๖

๓ จังหวัดนนทบุรี ๒ ๓๙ จังหวัดสกลนคร ๕

๔ จังหวัดปทุมธานี ๒ ๔๐ จังหวัดสุรินทร ๕

๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ ๔๑ จังหวัดหนองคาย ๕

๖ จังหวัดลพบุรี ๓ ๔๒ จังหวัดหนองบัวลําภู ๒

๗ จังหวัดสระบุรี ๓ ๔๓ จังหวัดอํานาจเจริญ ๒

๘ จังหวัดสิงหบุรี ๒ ๔๔ จังหวัดอุดรธานี ๕

๙ จังหวัดอางทอง ๒ ๔๕ จังหวัดอุบลราชธานี ๗

๑๐ จังหวัดกาญจนบุรี ๓ ๔๖ จังหวัดกระบี่ ๒

๑๑ จังหวัดนครปฐม ๒ ๔๗ จังหวัดชุมพร ๒

๑๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๒ ๔๘ จังหวัดตรัง ๓

๑๓ จังหวัดเพชรบุรี ๒ ๔๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖

๑๔ จังหวัดราชบุรี ๓ ๕๐ จังหวัดพังงา ๒

๑๕ จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ๕๑ จังหวัดพัทลุง ๓

๖

ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน ลําดับที่ ชื่อหนวยงาน

ุ ุ

๑๖ จังหวัดสมุทรสาคร ๑ ๕๒ จังหวัดภูเก็ต ๑

๑๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ๕๓ จังหวัดระนอง ๑

๑๘ จังหวัดจันทบุรี ๓ ๕๔ จังหวัดสงขลา ๓

๑๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓ ๕๕ จังหวัดสุราษฎรธานี ๕

๒๐ จังหวัดชลบุรี ๓ ๕๖ จังหวัดกําแพงเพชร ๓

๒๑ จังหวัดตราด ๒ ๕๗ จังหวัดเชียงราย ๕
๒๒ จังหวัดนครนายก ๑ ๕๘ จังหวัดเชียงใหม 6
๒๓ จังหวัดปราจีนบุรี ๒ ๕๙ จังหวัดตาก ๒

๒๔ จังหวัดระยอง ๒ ๖๐ จังหวัดนครสวรรค ๕

๒๕ จังหวัดสมุทรปราการ ๒ ๖๑ จังหวัดนาน ๕

๒๖ จังหวัดสระแกว ๒ ๖๒ จังหวัดพะเยา ๒

๒๗ จังหวัดกาฬสินธ ๕ ๖๓ จังหวัดพิจิตร ๓

๒๘ จังหวัดขอนแกน ๗ ๖๔ จังหวัดพิษณุโลก ๒

๒๙ จังหวัดชัยภูมิ ๕ ๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ ๓

๓๐ จังหวัดนครพนม ๓ ๖๖ จังหวัดแพร ๒

๓๑ จังหวัดนครราชสีมา ๗ ๖๗ จังหวัดแมฮองสอน ๒
๓๒ จังหวัดบุรีรัมย ๖ ๖๘ จังหวัดลําปาง ๓

๓๓ จังหวัดมุกดาหาร ๒ ๖๙ จังหวัดลําพูน ๒

๓๔ จังหวัดมหาสารคาม ๓ ๗๐ จังหวัดสุโขทัย ๒
โ ๓๕ จังหวัดยโสธร ๒ ๗๑ จังหวัดอุตรดิตถ ๒

๓๖ จังหวัดรอยเอ็ด ๕ ๗๒ จังหวัดอุทัยธานี ๒

รวม      ๒๒๓    ศูนย



๑๐.  การรายงาน   

ประเด็นการรายงาน ผูรายงาน ถึง เมื่อ เครื่องมือ

๑.  รวบรวมขอมูลพื้นฐานประจําศูนย ฯ จังหวัด / อําเภอ กรม ฯ หลังการคัดเลือก แบบฟอรมขอมูล

ศูนยเรียนรูพันธุพืช / พื้นฐานของศูนย ฯ 

เครือขาย และเกษตรกร (ในภาคผนวก)

แกนนําศูนย ฯ  แลว

๒.  ฝกอบรมเกษตรแกนนํา จังหวัด / อําเภอ กรม ฯ หลังการฝกอบรม e - project

เกษตรกรเสร็จสิ้นในแตละรุน

๓.  คูมือประกอบการเรียนรู  สําหรับ จังหวัด กรม ฯ ภายหลังการฝกอบรม e - project

      เกษตรกร และจายใหเกษตรกรแลว

๔.  สนับสนุนพันธุพืช

       -  เพื่อการเรียนรู  จังหวัด / อําเภอ กรม ฯ เมื่อไดรับพันธุพืช e - project

          (จากศูนย ฯ พืชสวน) และนําไปใชใน

การฝกอบรมเกษตรกร

       -  เพื่อการยังชีพ จังหวัด / อําเภอ กรม ฯ ภายหลังท่ีไดใหคํา e - project

          (จากศูนย ฯ  พันธุพืชเพาะเลี้ยง) แนะนําการผลิตพืช

๗

( ู ุ )

และแจกจายพันธุพืช

แกเกษตรกร

๕.  สรุปผลการปฎิบัติงานโครงการ จังหวัด / อําเภอ กรม ฯ เมื่อสร็จสิ้นการดําเนินงาน แบบรายงานผลการ

     ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ โครงการแลว ปฎิบัติโครงการ

๖.  การสงมอบพันธุพืช

       -  เพื่อการเรียนรู ศูนย ฯ  พืชสวน กรม ฯ    เมื่อสงมอบ

   พันธุพืชใหศูนย e - project

       -  เพื่อการยังชีพ ศูนย ฯ  กรม ฯ    เรียนรูพันธุพืช

พันธุพืชเพาะเลี้ยง    ในแตละศูนย ฯ 

๗.  การสนับสนุนวิทยากรอบรมเกษตรกร

       -  พันธุพืชเพื่อการเรียนรู ศูนย ฯ  พืชสวน กรม ฯ      รายงานเมื่อ 

       อบรมใหคําแนะนํา e - project

       -  พันธุพืชเพื่อการยังชีพ ศูนย ฯ  กรม ฯ        แกเกษตรกรแลว

พันธุพืชเพาะเลี้ยง

๘.  สรุปผลการดําเนินงานของศูนย ศูนยปฎิบัติการ กรม ฯ เมื่อเสร็จสิ้น แบบรายงาน

      ปฎิบัติการ  (พืชสวน ,  พันธุพืชเพาะเลี้ยง) การดําเนินงานแลว สรุปผลการปฎิบัติ



แผนผังการดําเนนิงานโครงการศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ

 ื ํ ั ั ั  ั  ื ี้

๘

ศูนยฯ (พืชสวน)

จัดหา / ผลติขยายพันธพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัด

สาํนักงานเกษตรอําเภอ

ศูนยฯ (พันธุพืชเพาะเลียง)

ผลิตขยายพันธพืชผกั สมนไพรจดหา / ผลตขยายพนธุพช
ตามตองการของศูนย ฯ

สานกงานเกษตรอาเภอ

คัดเลือกศูนยฯ / เครือขาย/เกษตรกรแกนนํา

ผลตขยายพนธุพชผก สมุนไพร
สนับสนุนตามความตองการของ

เกษตรกร

สนับสนุนวิทยากร

• ถายทอดความรและฝก

จัดเวที

• คัดเลือกพันธุพืช
วิทยากรถายทอดความรูการผลิต /

ขยายพันธุพืชเพื่อการยังชีพ 
 ถายทอดความรูและฝก

   ทักษะการผลิต/ขยาย 
   และพัฒนาพันธุพืชเพื่อ
   ั 

• หาความตองการฝกอบรม

จัดทําเอกสารคําแนะนําการผลิตพืช

แกเกษตรกรในโครงการและ

เกษตรกรผูประสบอุทกภัย

   การอนุรกษ จดทาเอกสารคาแนะนาการผลตพช

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงมอบพันธุพืชเพื่อการ

ยังชีพ สนับสนุนเกษตรกรให
ั ั

สงมอบพันธุพืชเพื่อ

การเรียนรูใหกับศูนยฯ

จัดฝกอบรมความรูใหแกเกษตรกรแกนนํา

• การคัดเลือกพืช/ผลิตขยายพันธุพืช
• การบริหารจัดการ

สนง. จังหวัด

เกษตรกรใน เกษตรกร

กระจายพันธุและจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนพืช

เกษตรกรใน

โครงการฯ

เกษตรกร

ผูประสบอทุกภัย



            ขอมูล  วิธีการและแนวทางเพื่อกําหนดแผนปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๑.  เกษตรกร  ที่เปนสมาชิกของศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ  มีความรูและทักษะ

            ถายทอดความรู  และวิธีการปฎิบัติในการอนุรักษ  จัดการพันธุพืช  การผลิตพืช      ดานการคัดเลือกพันธุ  จัดการขยายพันธุพืช  และกระบวนการผลิตพืช

               ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดโครงการและติดตามใหคําแนะนํา      ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปถายทอดใหกับเกษตรกรตอไปได

               และรายงานผลการปฎิบัติงาน ๒.  เปนศูนยกลางรวบรวมพันธุ  การจัดการพันธุพืช  แลกเปลี่ยนเรียนรู  การพัฒนา

     ใชประโยชนจากพืช  และกระจายพืชพันธุดีใหกับชุมชน

๓.  ประเมินขอคิดเห็นของเกษตรกร  ไดรับผลตอบแทนอยางไรบาง  

    ในการเขารวมโครงการ

ป

๙
บทบาทและภารกิจของเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ

ในทุกระดับ

รับผิดชอบ ผลที่คาดหวัง

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๑.  การคัดเลือกศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ         -  สํารวจและคัดเลือกศูนยเรียนรู     ขอมูลศูนย เจาหนาที่สํานักงาน

     Output   :   จุดดําเนินการของศูนยเรียนรู พันธุพืชอําเภอ  จากศูนยเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรูเศรษฐกิจ เกษตรจังหวัด

                     พันธุพืชอําเภอ เพื่อเปนจุดดําเนินงานของศูนยเรียนรู พอเพียงของ และสํานักงานเกษตร

พันธุพืชอําเภอ  และจัดสงรายชื่อที่ตั้งใหกับ จังหวัด เกษตรอําเภอ  

สวนกลาง

๒.  การคัดเลือกเครือขายและเกษตรกรแกนนํา         -  รวมประชุม  เพื่อคัดเลือกเครือขาย     แบบรายงาน เจาหนาที่  

     ของศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอ ของศูนยหลักและเกษตรกรแกนนําของ ขอมูลพื้นฐาน สํานักงานเกษตร

     Output   :  ๑.  เครือขายของศูนย ฯ  (หลัก) ศูนย ฯ  ของศูนย จังหวัดและ  

                :  ๒. เกษตรกรแกนนําของศูนย ฯ  เรียนรูพันธุพืช เจาหนาที่

(แนบทาย) เกษตรอําเภอ  

ที่ไดรับจัดสรร

อุปกรณ ผูปฎิบัติ
ป  ๒๕๕๔ป ๒๕๕๓

กิจกรรม ภารกิจที่ตองปฎิบัติ



๑๐

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๓.  จัดเวทีแลกเปลี่ยน         -  รวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู     แบบฟอรม เจาหนาที่สํานักงาน

     Output   :   -  ชนิดพืชเพื่อการเรียนรู กับสมาชิกศูนยเรียนรูพันธุพืชอําเภอใน ขอมูลพื้นฐาน เกษตรอําเภอ

                      -  ประเด็นของความตองการ ประเด็น  ชนิดพืชเพื่อการเรียนรูและหา ศูนยเรียนรู ฯ และสมาชิกศูนย ฯ 

                         เรียนรู ความตองการฝกอบรมของเกษตรกร (เกษตรกรแกนนํา)

๔.  จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเกษตรกร         -  ประสานงานกับศูนยปฎิบัติการ     ประเด็น เจาหนาที่

    แกนนํา (พืชสวน)   ในพื้นที่  และรวมประชุม ที่ตองการ เกษตรจังหวัด /

     Output   :   หลักสูตรการฝกอบรม เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และ  เรียนรู เกษตรอําเภอ  

อําเภอที่รับผิดชอบโครงการ  เพื่อจัดทํา     -  พันธุพืช และศูนย ฯ

หลักสูตรฝกอบรม ที่คัดเลือก (พืชสวน)

ป  ๒๕๕๔ป ๒๕๕๓
ผูปฎิบัติกิจกรรม ภารกิจที่ตองปฎิบัติ อุปกรณ

ู

   -  วิธีการ

คัดเลือกและ

ผลิตขยาย

๕.  ผลิตเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู         -  ประสานกับศูนยปฎิบัติการ     ขอมูล เจาหนาที่

     Output   :   คูมือประกอบการเรียนรู (พืชสวน)  ในการรวบรวมขอมูลพันธุพืช วิชาการ สํานักงานเกษตร

                      เกษตรกร เพื่อการเรียนรู  และจัดทําเอกสารคูมือ เกี่ยวกับ จังหวัด /  

ประกอบการเรียนรูใหกับเกษตรกรรวม    - พันธุพืช เกษตรอําเภอ

โครงการในประเด็นพันธุพืช  การคัดเลือก     - วิธีการ และศูนย ฯ 

จัดการและขยายพันธุพืช  เพื่อการ ขยายพันธุพืช (พืชสวน)

เรียนรู  และผลิตคําแนะนําการผลิต    - การผลิตพืช

พืชผัก  สมุนไพรเพื่อการยังชีพ



๑๑

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๖.  จัดหาพันธุพืชเพื่อการเรียนรู         -  ประสานงานกับศูนยปฎิบัติการ     - แผนการ ศูนยปฎิบัติการ

     Output   :   พันธุพืชเพื่อการเรียนรู (พืชสวน)   ในพื้นที่ กําหนดแผนการผลิต  ฝกอบรม (พืชสวน) 

                 :   กําหนดการฝกอบรม และสงมอบพืชใหกับศูนยเรียนรูพันธุพืช    -  แผนการ สํานักงานเกษตร

อําเภอ สงมอบพันธุพืช จังหวัด

        -   ผลิตพันธุพืช  สนับสนุนเพื่อการ

เรียนรู ตามความตองการของเกษตรกร

แกนนําศูนยฯ 

๗.  อบรมเกษตรกรแกนนํา         -  จัดฝกอบรมเกษตรกรแกนนํา    -  คูมือประกอบ ผูรับผิดชอบ

     Output   :   เกษตรกรแกนนํา  ไดรับ ดานความรูเกี่ยวกับพันธุพืช  เพื่อการ การเรียนรู โครงการ

อุปกรณ
ป ๒๕๕๓

ภารกิจที่ตองปฎิบัติ
ป  ๒๕๕๔

ผูปฎิบัติกิจกรรม

                      การถายทอดความรูและ เรียนรู  การคัดเลือกจัดการพันธุและฝก    - อุปกรณ จังหวัด / อําเภอ

                      ฝกทักษะการขยายพันธุพืช ปฎิบัติวิธีการขยายพันธุพืช  ตลอดจน ประกอบการ และศูนยปฎิบัติการ

การบริหารจัดการพันธุพืชภายในศูนย ฯ เรียนรู (พืชสวน)

โดยวิทยากรจากศูนยปฎิบัติการ    -  วิทยากร

(พืชสวน)      -  หลักสูตร

การฝกอบรม

๘.  ใหคําแนะนําการผลิตพืช  ตามแนว         -  ประสานงานกับศูนยปฎิบัติการ    -  คําแนะนํา ผูรับผิดชอบ

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  ในพื้นที่กําหนดแผน  การผลิตพืช โครงการ

     พันธุพืช  เพื่อการยังชีพ การผลิต  และแผนการสงมอบพืช  เพื่อการ (ผัก  สมุนไพร) จังหวัด / อําเภอ

     Output   :   เกษตรกรในโครงการ  ไดรับ ยังชีพแกศูนยเรียนรูพันธุพืช ตามแนวเศรษฐกิจ และศูนยปฎิบัติการ

                      ความรูและปจจัยการผลิต         -  ใหคําแนะนําการผลิตพืช ผัก พอเพียง (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

                      (พันธุพืช)  เพื่อการยังชีพ สมุนไพร  เพื่อการยังชีพ  พรอมทั้งสนับสนุน    -  แผนการ

พันธุพืชแกเกษตรกรในโครงการ สงมอบพันธุพืช



๑๒

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๙.  สรุป  และประเมินผลการปฎิบัติงานโครงการ  ๑. รายงานความกาวหนา    -  ขอมูลพื้นฐาน สํานักงานเกษตร

     โครงการ      รายงานการจัดตั้งศูนย ฯ ของศูนย ฯ จังหวัด / อําเภอ

     Output   :   -  รายงานความกาวหนา         -  ที่ตั้งศูนยเรียนรู  ฯ พันธุพืชอําเภอ

                         การดําเนินงาน         -  รายชื่อเกษตรกรแกนนํา   - คูมือการ

                      -  รายงานผลการปฎิบัติงาน         -  การคัดเลือกพืช  เพื่อการเรียนรู ดําเนินโครงการ

                         โครงการ

๒.  รายงานผลการปฎิบัติ    -  แบบราย ศูนยปฎิบัติการ

        -  จัดหาพันธุ เพื่อการเรียนรู งานติดตาม (พืชสวน)  

        -  พันธุพืช เพื่อการยังชีพ การปฏิบัติงาน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

ป ๒๕๕๓ ป  ๒๕๕๔
ผูปฎิบัติกิจกรรม ภารกิจที่ตองปฎิบัติ อุปกรณ

ุ ฏ ุ

        -  ฝกอบรมเกษตรกรแกนนํา e-project และสํานักงาน

        -  ใหคําแนะนําการผลิตพืช ตาม    - คูมือการ เกษตรจังหวัด / 

           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงาน อําเภอ

โครงการ 

๓.  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรุปผล    - สรุปรายงาน สวนกลาง

     และรายงานผลการปฎิบัติโครงการ การปฎิบัติงาน

        -  รวบรวมรายงานของศูนยเรียนรู ของศูนยเรียนรู

           พันธุพืชอําเภอ    -  คูมือ

        -  วิเคราะหขอมูล การดําเนินงาน

        -  สรุป ประเมินผล  และรายงาน โครงการ

           ผลการปฎิบัติโครงการ     - ขอมูลผลการ

ดําเนินงาน

ป ๒๕๕๔



 
 
 
 
 
 

  
ภาคผนวกภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช 
 

๑.  สถานที่ดําเนินการ  ณ จุดที่ตั้ง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (ศูนย์หลัก)................................. 
     หมู่ที่..............................บ้าน..................................................ตําบล............................................     
     อําเภอ....................................................................................จังหวดั........................................... 
๒.  จํานวนสมาชิกของศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช....................................คน    รายชื่อเกษตรกร 
 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  

๖.  

๗.  

๘.  

๙.  

๑๐.  

๑๑.  

๑๒.  

๑๓.  

๑๔.  
  

๓.  ชนิดพันธุพ์ืชเพื่อการเรียนรู้  ได้แก่ 
 

๑.  

๒.  

๓.  

๔.  

๕.  

๖.  

๗.  

๘.  

๙.  

๑๐.  

-  ๑๓  - 



 
 
 
 
 
 
 

  
แผนสนับสนุนพันธุพืชแผนสนับสนุนพันธุพืช  

เพื่อการเพื่อการเรียนรูเรียนรู  
((๑๒ ๑๒ ศูนยศูนย)) 

  



๑.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดสมุทรสาคร  
     รับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ๑๗ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน ๑ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  บานแพว  จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  บางคนที  จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  สามชุก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  เมืองสุพรรณบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๓  เดิมบางนางบวช จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  เมืองกาญจนบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  ทามวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  พนมทวน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดราชบุรี   จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองราชบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  โพธาราม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  ดําเนินสะดวก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดเพชรบุรี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  เขายอย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  บานลาด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

ศูนยปฎิบัติการ  (พืชสวน)  ๑๒ ศูนย  
รับผิดชอบผลิตขยายพันธุพืช  (พืชเพื่อการเรียนรู)

๑๔



๗. จังหวัดนครปฐม   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  กําแพงแสน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๒  บางเลน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ   จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  หัวหิน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๘.๒  บางสะพานนอย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดระยอง  
     รับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ๑๗ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดระยอง  จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เขาชะเมา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  แกลง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดชลบุรี   จํานวน 3 ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  พนัสนิคม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  บอทอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๓  ศรีราชา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน 3,000 ตน

๓. จังหวัดตราด   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เขาสมิง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  แหลมงอบ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดจันทบุรี   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  ทาใหม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  มะขาม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  สอยดาว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๑๕



๕. จังหวัดสมุทรปราการ    จํานวน 2  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  บางพลี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  พระประแดง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดปราจีนบุรี   จํานวน 2 ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  กบินทรบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  ประจันตคาม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๗. จังหวัดนครนายก   จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  องครักษ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๘. จังหวัดสระแกว   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เขาฉกรรจ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๘.๒  คลองหาด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๓.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดฉะเชิงเทรา
     รับผิดชอบ ๑๐ จังหวัด  ๒๕  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา    จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองฉะเชิงเทรา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  คลองเข่ือน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  แปลงยาว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดปทุมธานี   จํานวน ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  ลําลูกกา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  เมืองปทุมธานี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๑๖



๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จํานวน ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  นครหลวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  ทาเรือ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๓  ลาดบัวหลวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๔  บางบาล จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๕  พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดสระบุรี   จํานวน ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  เมืองสระบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  วิหาญแดง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  หนองแซง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดลพบุรี    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  ทาวุง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  พัฒนานิคม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  หนองมวง จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดชัยนาท   จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  วัดสิงห จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  หนองมะโมง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๗. จังหวัดสิงหบุรี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  อินทรบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๒  เมืองสิงหบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๑๗



๑๘

๘. จังหวัดอางทอง   จํานวน ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เมืองอางทอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๘.๒  วิเศษชัยชาญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๙. จังหวัดกรุงเทพ ฯ    จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๙.๑  เขตทวีวัฒนา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๑๐.  จังหวัดนนทบุรี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
      ๑๐.๑  บางใหญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
      ๑๐.๒  บางกรวย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๔.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดเลย
     รับผิดชอบ ๓ จังหวัด  ๑๕ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดเลย  จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองเลย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  ภูหลวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  ดายซาย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดชัยภูมิ   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  หนองบัวระแหว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  หนองบัวระแหว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๓  เทพสถิต จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๔  เกษตรสมบูรณ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๕  จัตุรัส จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน



๑๙

๓. จังหวัดขอนแกน   จํานวน ๗  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  แวงใหญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  ซําสูง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๓  หนองสองหอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๔  ชุมแพ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๕  พาล จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๖  บานไผ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๗  บานแฮด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๗,๐๐๐ ตน

๕.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดนครราชสีมา
     รับผิดชอบ ๕ จังหวัด  ๒๗  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดนครราชสีมา    จํานวน ๗  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองนครราชสีมา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  เสิงสาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  คง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  ประทาย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  โนนแดง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๖  ลําทะเมนชัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๗  หนองปุนมาก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๗,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดบุรีรัมย   จํานวน ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  นาโพธิ์ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  นางรอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๓  ลําปลายมาศ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๔  เมืองบุรีรัมย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๕  หนองกี่ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๖  กระสัง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖,๐๐๐ ตน



๒๐

๓. จังหวัดสุรินทร   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เมืองสุรินทร จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  ปราสาท จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๓  จอมพระ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๔  ศีขรภูมิ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๕  ศรีณรงค จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  ๖  ศนูย  (อําเภอ)
     ๔.๑  ขุขันธ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  ไพรบึง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  อุทุมพรพิสัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๔  กันทรารมย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๕  กันทรลักษ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๖  ขุนหาญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดมหาสารคาม    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองสารคาม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  เชียงยืน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  โกสุมพิสัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๖.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดยโสธร
     รับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ๓๑  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดยโสธร    จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  มหาชนะชัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒   ทรายมูล จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน



๒๑

๒. จังหวัดรอยเอ็ด   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  หนองพอก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  เสลภูมิ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๓  พนมไพร จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๔  เกษตรวิสัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๕  เมืองสรวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดกาฬสินธุ   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  รองคํา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  เมืองกาฬสินธุ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๓  ยางตลาด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๔  เขาวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๕  หวยผึ้ง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดสกลนคร   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  วานรนิวาส จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  บานมวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  พังโคน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๔  พรรณานิคม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๕  สวางแดนดิน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดนครพนม    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  บานแพง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  นาแก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  ศรีสงคราม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน



๖. จังหวัดมุกดาหาร   จํานวน  ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  คําชะอี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  ดงหลวง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๗. จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน  ๗  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  เมืองอุบลราชธานี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๒  เดชอุดม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๓  นํ้าขุน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๔  วารินชําราบ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๕  สวางวิระวงศ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๖  เขมราฐ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๗.๗  เหลาเสือโกก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๗,๐๐๐ ตน

๘. จังหวัดอํานาจเจริญ   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เมืองอํานาจเจริญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๘.๒  ลืออํานาจ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๗.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดสุราษฎรธานี
     รับผิดชอบ ๔ จังหวัด  ๑๔  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดสุราษฎรธานี    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  ทาฉาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  ไชยา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  ชัยบุรี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  เมืองสุราษฎรธานี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  พนม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๒๒



๒. จังหวัดชุมพร   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  ทุงตะโก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  ทาแซะ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดระนอง   จํานวน ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  กะเปอร จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  เชียรใหญ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  ชะอวด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๔  ฉวาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๕  ลานสกา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๖  สิชล จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖,๐๐๐ ตน

๘.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดกระบ่ี
     รับผิดชอบ  ๖ จังหวัด  ๑๔  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดกระบ่ี    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  อาวลึก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  ลําทับ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดภูเก็ต    จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  ถลาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดพังงา    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  ทับปุด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒   ตะกั่วทุง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒๓



๔. จังหวัดตรัง   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  กันตัง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  ยานตาขาว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  วังวิเศษ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดพัทลุง    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  ปากพะยูน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  ศรีบรรพต จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  ปาบอน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดสงขลา   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  ควนเนียง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  จะนะ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๓  สทิงพระ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๙.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดเชียงใหม
     รับผิดชอบ ๕ จังหวัด  ๑๕  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดเชียงใหม    จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  แมแตง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  สะเมิง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  สันปาตอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  แมวาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  แมออน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๖  สันทราย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน 6,000 ตน

๒. จังหวัดแมฮองสอน   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  แมลานอย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  แมสะเรียง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒๔



๓. จังหวัดลําพูน   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เมืองลําพูน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  ทุงหัวชาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดลําปาง   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  แจหม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  แมเมาะ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  แมทะ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดตาก    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  แมระมาด จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  พบพระ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๑๐.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดเชียงราย
     รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  ๑๙  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดเชียงราย    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เวียงชัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  แมลาว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  เชียงของ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  เชียงแสน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  เวียงปาเปา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดพะเยา   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เมืองพะเยา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  เชียงคํา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๒๕



๓. จังหวัดสุโขทัย   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  ศรีสัชนาลัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  ศรีนคร จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดกําแพงเพชร   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  คลองลาน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  ลานกระบือ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๓  บึงสามัคคี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดนครสวรรค    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองนครสวรรค จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  บรรพตพิสัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  ทาตะโก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๔  หนองบัว จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๕  แมวงก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดอุทัยธานี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  เมืองอุทัยธานี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  หนองขาหยาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๑๑.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดนาน
     รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  ๑๗  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดนาน    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  บอเกลือ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  ทาวังผา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  เชียงกลาง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  ภูเพียง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  สันติสุข จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๒๖



๒. จังหวัดแพร    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เดนชัย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  ลอง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๓.  จังหวัดอุตรดิตถ    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เมืองอุตรดิตถ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  เมืองอุตรดิตถ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดพิษณุโลก   จํานวน ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  บางระกํา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๔.๒  เมืองพิษณุโลก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดพิจิตร    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองพิจิตร จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๒  โพทะเล จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๕.๓  บางมูลนาก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดเพชรบูรณ   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  หลมสัก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๒  หนองไผ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๖.๓  เมืองเพชรบูรณ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓,๐๐๐ ตน

๒๗



๑๒.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (ยางพารา)  จังหวัดหนองคาย
     รับผิดชอบ ๓ จังหวัด  ๑๒  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดอุดรธานี    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองอุดรธานี จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๒  บานผืน จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๓  หนองวัวซอ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๔  หนองแสง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๑.๕  กุดจับ จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดหนองคาย   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  โพธิ์ตาก จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๒  สังคม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๓  เมืองหนองคาย จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๔  บึงโขงหลง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๒.๕  เซกา จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๕,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดหนองบัวลําภู  จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  ศรีบุญเรือง จํานวน ๑,๐๐๐ ตน
     ๓.๒  เมืองหนองบัวลําภู จํานวน ๑,๐๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒,๐๐๐ ตน

******************************************

๒๘



 
 
 
 
 
 
 

  
แผนสนับสนุนพันธุพืชแผนสนับสนุนพันธุพืช  

เพื่อการยังชีเพื่อการยังชีพพ  
((๑๐ ๑๐ ศูนยศูนย)) 

 

  



๑.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดอุดรธานี  
     รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  ๒๓ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดอุดรธานี  จํานวน ๕ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองอุดรธานี  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  บานผือ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  หนองวัวซอ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๔  หนองแสง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๕  กุดจับ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๒. จังหวัดหนองบัวลําภู  จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  ศรีบุญเรือง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  เมืองหนองบัวลําภู จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๓. จังหวัดหนองคาย  จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  โพธิ์ตาก  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  สังคม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  เมืองหนองคาย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๔  บึงโขงหลง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๕  เซกา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดสกลนคร   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  วานรนิวาส  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  บานมวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๓  พังโคน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๔  พรรณานิคม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๕  สวางแดนดิน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

ศูนยปฎิบัติการ  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  ๑๐ ศูนย  
รับผิดชอบผลิตขยายพันธุพืช   (เพื่อการยังชีพ)

๓๐



๓๑

๕. จังหวัดเลย   จํานวน ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองเลย  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  ภูหลวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  ดานซาย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๖. จังหวัดนครพนม   จํานวน ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  บานแพง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๒  นาแก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๓  ศรีสงคราม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๒.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดตรัง  
     รับผิดชอบ ๓ จังหวัด  ๙  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดตรัง   จํานวน  ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  กันตัง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  ยานตาขาว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  วังวิเศษ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๒. จังหวัดสงขลา  จํานวน ๓ ศูนย  (อาํเภอ)
     ๒.๑  ควนเนียง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  จะนะ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  สทิงพระ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๓. จังหวัดพัทลุง   จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  ปากพะยูน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  ศรีบรรพต จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  ปาบอน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน



๓๒

๓.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดมหาสารคาม  
     รับผิดชอบ ๕ จังหวัด  ๒๒  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดมหาสารคาม   จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองสารคาม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  เชียงยืน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  โกสุมพิสัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๒. จังหวัดขอนแกน   จํานวน ๗ ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  แวงใหญ  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  ซําสูง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  หนองสองหอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๔  ชุมแพ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๕  พาล จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๖  บานไผ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๗  บานแฮด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒๑๒,๘๐๐ ตน

๓. จังหวัดรอยเอ็ด   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  หนองพอก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  เสลภูมิ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  พนมไพร จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๔  เกษตรวิสัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๕  เมืองสรวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๔. จังหวัดมุกดาหาร   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  คําชะอี  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  ดงหลวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน



๓๓

๕. จังหวัดกาฬสินธุ   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  รองคํา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  เมืองกาฬสินธุ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  ยางตลาด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๔  เขาวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๕  หวยผึ้ง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๔.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดลําพูน
     รับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ๒๗  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดลําพูน   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองลําพูน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  ทุงหัวชาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๒. จังหวัดลําปาง   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  แจหอม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  แมเมาะ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  แมทะ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๓. จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  แมแตง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  สะเมิง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  สันปาตอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๔  แมวาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๕  แมออน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๖  สันทราย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๘๒,๔๐๐ ตน



๓๔

๔. จังหวัดแพร   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  เดนชัย  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  ลอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๕. จังหวัดนาน   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  บอเกลือ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  ทาวังผา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  เชียงกลาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๔  ภูเพียง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๕  สันติสุข จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๖. จังหวัดแมฮองสอน   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  แมลานอย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๒  แมสะเรียง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๗. จังหวัดพะเยา   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  เมืองพะเยา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๗.๒  เชียงคํา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๘. จังหวัดเชียงราย    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เวียงชัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๒  แมลาว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๓  เชียงของ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๔  เชียงแสน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๕  เวียงปาเปา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน



๓๕

๕.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดสุพรรณบุรี  
     รับผิดชอบ ๑๓ จังหวัด  ๓๐ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดสุพรรณบุรี   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  สามชุก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  เมืองสุพรรณบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  เดิมบางนางบวช จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๒. จังหวัดอางทอง   จํานวน  ๒  ศนูย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เมืองอางทอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  วิเศษชัยชาญ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๓. จังหวัดชัยนาท   จํานวน ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  วัดสิงห จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  หนองมะโมง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จํานวน  ๕  ศูนย  (อาํเภอ)
     ๔.๑  นครหลวง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  ทาเรือ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๓  ลาดบัวหลวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๔  บางบาล จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๕  พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๕. จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  เมืองกาญจนบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  ทามวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  พนมทวน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน



๓๖

๖. จังหวัดนครปฐม   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  กําแพงแสน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๒  บางเลน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๗. จังหวัดราชบุรี    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  เมืองราชบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๗.๒  โพธาราม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๗.๓  ดําเนินสะดวก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๘. จังหวัดเพชรบุรี    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เขายอย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๒  บานลาด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๙. จังหวัดประจวบคีรีขันธ    จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๙.๑  หัวหิน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๙.๒  บางสะพานนอย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๑๐.  จังหวัดสมุทรสงคราม    จํานวน ๑  ศูนย  (อําเภอ)
      ๑๐.๑  บางคนที จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๑๑. จังหวัดสมุทรสาคร   จํานวน ๑ ศูนย  (อําเภอ)
      ๑๑.๑  บานแพว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๑๒. จังหวัดสิงหบุรี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑๒.๑  อินทรบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑๒.๒  เมืองสิงหบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน



๓๗

๑๓. จังหวัดอุทัยธานี   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑๓.๑  เมืองอุทัยธานี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑๓.๒  หนองขาหยาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๖.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดนครราชสีมา  
     รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  ๒๒ ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  ๗  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองนครราชสีมา  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  เสิงสาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  คง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๔  ประทาย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๕  โนนแดง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๖  ลําทะเมนชัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๗  หนองปุนมาก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๒๑,๘๐๐ ตน

๒. จังหวัดชัยภูมิ   จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  หนองบัวระเหว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  หนองบัวระเหว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  เทพสถิต จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๔  เกษตรสมบูรณ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๕  จตุรัส จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดสระบุรี   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เมืองสระบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  วิหาญแดง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  หนองแซง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน



๓๘

๔. จังหวัดลพบุรี   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  ทาวุง  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  พัฒนานิคม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๓  หนองมวง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๕. จังหวัดนนทุบรี    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  บางใหญ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  บางกรวย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๖. จังหวัดปทุมธานี   จํานวน ๒  ศูนย  (อําเภอ)
      ๖.๑  ลําลูกกา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
      ๖.๒  เมืองปทุมธานี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๗.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     รับผิดชอบ ๗  จังหวัด  ๑๙  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  เชียรใหญ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  ชะอวด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๔  ฉวาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๕  ลานสกา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๖  สิชล จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๘๒,๔๐๐ ตน

๒. จังหวัดสุราษฎรธานี    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  ทาฉาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  ไชยา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  ชัยบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๔  เมือง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๕  พนม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน



๓๙

๓. จังหวัดชุมพร   จํานวน ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  ทุงตะโก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  ทาแซะ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๔. จังหวัดกระบ่ี    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  อาวลึก  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  ลําทับ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๕. จังหวัดพังงา   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  ทับปุด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  ตะกั่วทุง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๖. จังหวัดระนอง   จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  กะเปอร จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๗. จังหวัดภูเก็ต   จํานวน  ๑ ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  ถลาง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๘.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดชลบุรี
     รับผิดชอบ ๑๐ จังหวัด  ๒๑  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดชลบุรี   จํานวน  ๓ ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  พนัสนิคม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  บอทอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  ศรีราชา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน



๔๐

๒. จังหวัดระยอง   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เขาชะเมา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  แกลง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๓. จังหวัดตราด   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เขาสมิง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  แหลมงอบ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๔. จังหวัดจันทบุรี    จํานวน ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  ทาใหม  จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  มะขาม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๓  สอยดาว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๕. จังหวัดฉะเชิงเทรา   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
      ๕.๑  เมืองฉะเชิงเทรา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
      ๕.๒  คลองเข่ือน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
      ๕.๓  แปลงยาว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๖. จังหวัดนครนายก   จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  องครักษ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๗. จังหวัดปราจีนบุรี    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  กบินทรบุรี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๗.๒  ประจันตคาม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน



๔๑

๘. จังหวัดสระแกว   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  เขาฉกรรจ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๒  คลองหาด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๙. จังหวัดสมุทรปราการ   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๙.๑  บางพลี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๙.๒  พระประแดง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๑๐.  กรุงเทพ ฯ    จํานวน  ๑  ศูนย  (อําเภอ)
      ๑๐.๑   เขตทวีวัฒนา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

๙.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดพิษณุโลก
     รับผิดชอบ ๘  จังหวัด  ๒๒  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดพิษณุโลก   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  บางระกํา จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  เมืองพิษณุโลก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๒. จังหวัดนครสวรรค    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เมืองนครสวรรค จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  บรรพตพิสัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  ทาตะโก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๔  หนองบัว จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๕  แมวงก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

๓. จังหวัดกําแพงเพชร   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  คลองลาน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  ลานกระบือ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๓  บึงสามัคคี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน



๔๒

๔. จังหวัดพิจิตร   จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๔.๑  เมืองพิจิตร จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๒  โพทะเล จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๔.๓  บางมูลนาก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๕. จังหวัดเพชรบูรณ    จํานวน  ๓  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  หลมสัก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  หนองไผ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  เมืองเพชรบูรณ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๙๑,๒๐๐ ตน

๖. จังหวัดสุโขทัย    จํานวน  ๒ ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  ศรีสัชนาลัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๒  ศรีนคร จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๗. จังหวัดอุตรดิตถ    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๗.๑  เมืองอุตรดิตถ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๗.๒  เมืองอุตรดิตถ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๘. จังหวัดตาก    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๘.๑  แมระมาด จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๘.๒  พบพระ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน



๔๓

๑๐  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)  จังหวัดบุรีรัมย  
     รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  ๒๘  ศูนย  (อําเภอ)

๑. จังหวัดบุรีรัมย    จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๑.๑  นาโพธิ์ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๒  นางรอง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๓  ลําปลายมาศ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๔  เมืองบุรีรัมย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

                   ๑.๕  หนองกี่ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๑.๖  กระสัง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๘๒,๔๐๐ ตน

๒. จังหวัดอุบลราชธานี    จํานวน  ๗  ศูนย  (อําเภอ)
     ๒.๑  เมืองอุบลราชธานี จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๒  เดชอุดม จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๓  นํ้าขุน จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๔  วารินชําราบ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๕  สวางวิระวงศ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๖  เขมราฐ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๒.๗  เหลาเสือโกก จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๒๑๒,๘๐๐ ตน

๓. จังหวัดอํานาจเจริญ    จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
     ๓.๑  เมืองอํานาจเจริญ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๓.๒  ลืออํานาจ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน

๔. จังหวัดยโสธร   จํานวน  ๒  ศูนย  (อําเภอ)
      ๔.๑  มหาชนะชัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
      ๔.๒  ทรายมูล จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๖๐,๘๐๐ ตน



๔๔

๕. จังหวัดศรีสะเกษ    จํานวน  ๖  ศูนย  (อําเภอ)
     ๕.๑  ขุขันธ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๒  ไพรบึง จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๓  อุทุมพรพิสัย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๔  กันทรารมย จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๕  กันทรลักษ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๕.๖  ขุนหาญ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๘๒,๔๐๐ ตน

๖. จังหวัดสุรินทร    จํานวน  ๕  ศูนย  (อําเภอ)
     ๖.๑  เมืองสุรินทร จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๒  ปราสาท จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๓  จอมพระ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๔  ศีขรภูมิ จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน
     ๖.๕  ศรีณรงค จํานวน ๓๐,๔๐๐ ตน

รวม จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ ตน

************************************



 
 
 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ    :   ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช   
                                             สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร   
 
 

ประสานงานโครงการ   
๑.  นายทรงกลด   ซื่อสัตตบงกช   
     ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช  

                           
 

๒.  นายชัยยงค์     ชูจันทร์ 
                      นักวชิาการเกษตรชํานาญการ 
                            
 

  ๓.  นายบุญให้      ภักดีคง 
                      เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
                        
 

  ๔.  นายพีระ        นิยมะจันทร์ 
                      เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
                         
    
 

โทร.         :     (๐๒) ๙๔๐-๖๑๘๔  ,  (๐๒) ๙๔๐-๖๑๘๑     
โทรสาร.    :     (๐๒) ๙๔๐-๖๑๘๔  
E - Mail    :     agriqua๕๐@doae.go.th    
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