สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหัวเวียง

กลุมอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุมอารักขาพืช

สารบัญ
คํานํา

หนา

สารบัญ
ประวัติ ศดปช.หัวเวียง

4

สถานที่ตั้ง ศดปช. และ พิกัด ที่ตั้ง

6

คณะกรรมการ ศดปช.

7

ดานความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ในการดําเนินงาน

8

การถายทอดฯ/การบริการความรู

10

การบริการ/บริการตรวจวิเคราะหดิน และการแนะนํา

11

แปลงเรียนรู/จุดสาธิต
เงินทุนหมุนเวียน ของ ศดปช.

12

การไดรับความรู/การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด)
และปุยอินทรีย
ความตองการใชแมปุย และการจัดซื้อแมปุย

13

การดําเนินกิจกรรม

14

การถอดองคความรู
หลักการดําเนินงาน

16

แผนการดําเนินงาน

18

คํานํา
ดิน เปน ป จจั ย พื้น ฐานในการผลิ ตพืช ที่สํ าคัญซึ่งดิ น ที่เ หมาะสมต อการเพาะปลูกควรมีอิน ทรีย วั ต ถุ
ประมาณ 5 % โดยปริมาตร แตพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย 149.25 ลานไร เปนดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา
กวา 1.5 % ประมาณ 98.7 ลานไร โดยอินทรียวัตถุมีความสําคัญในการชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน และ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การใชปุยเคมีซึ่งตนทุนการผลิตในสวนของปุยเคมี เฉลี่ยสูงถึงรอยละ 23 และเกษตรกร
สวนใหญยังขาดความรู เรื่องดิน และการใชปุยที่ถูกตอง กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติหลักการใหกอง
สงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุยดําเนินงานโครงการ สงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลด
ตนทุนการผลิต ป 2557 – 2558 โดยอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เห็นชอบ และมอบนโยบายใหเจาหนาที่
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด ในการสัมมนาโครงการ
สงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตน ทุนการผลิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2557 ณ หองประชุม
7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมสงเสริมการเกษตร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริม การใชปุยเคมีอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ป 2557 – 2558 เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม
ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูแทนจากกลุมเกษตรกร เขารวมสัมมนาดวย โดยใหดําเนินการสงเสริม การ
ใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัด และปุยตามคาวิเคราะหดิน
และ ใหมีกลุมเกษตรกรทําหนาที่บริการชุมชน ในการวิเคราะหดิน ใหคําแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีการใช
ปุยสั่งตัด และปุยตามคาวิเคราะหดิน และบริการดานปจจัยการผลิตโดยจัดตั้งเปนศูนยจัดการดินปุยชุมชนเพื่อ
เปนเครือขาย สนับสนุนการท างานของกรมสงเสริมการเกษตร ดานดินและปุย ซึ่งในป 2557 มีศูนยจัดการ
ดินปุยชุมชน ตนแบบ 94 ศูนย ใน 77 จังหวัด และจะขยายผลเปน 882 ศูนย ในป 2558 เพื่อเปนกลไกใน
การขับเคลื่อน องคความรูการจัดการดินและการใชปุยที่ถูกตอง และการบริการ จําหนายปจจัยการผลิต ควบคู
กับการสงเสริม ใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเองเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อยกระดับความรูดานดินและปุยใหแก
เกษตรกร และชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถ จัดการดินและใช ปุยอยางถูกตอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน
การผลิตไดดวยตนเอง อีกทั้งเพื่อ เปนการเตรียมความพรอมเกษตรกรให สามารถแขงขัน กับประเทศเพื่อน
บาน ไดเมื่อเปดประเทศสูขอตกลงเขตการคาเสรีในกลุมประ เทศอาเซียน ในป 2558จึงเห็นควรดําเนินการ
โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้ง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนในป
2558 ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร จํานวน 882 ศูนย เพื่อเปนกลไกในการถายทอด ความรูเรื่องดินและปุย
และทําใหการขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน และ ศดปช.หัวเวียงก็
อยูในจํานวน 882 ศูนยฯ นั้น

( หนา 4 )

ประวัติ ศดปช.หัวเวียง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) เพื่อเปนเครือขายสนับสนุนการท างาน
ของกรมสงเสริมการเกษตร ดานดินและปุย ที่บริหาร จัดการโดยเกษตรกร เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการ
จัดการดินและการใชปุย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต เพื่อใหบริการตรวจวิเคราะหดิน ใหคําแนะนํา
การจัดการดินและการใชปุยเบื้องตน พรอมทั้ง จัดหาและบริการจําหนายปจจัยการผลิต เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ปุยตามคําแนะนํา สามารถเพิ่มปริมาณและ คุณภาพผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มรายไดอยางยั่งยืน
ศดปช.หัวเวียงกอตั้งเมื่อป 2557 โดยมีสมาชิกจํานวน 21 ราย และป 2558 โดย สมาชิกมีการ
ประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการ ศดปช.หัวเวียง ดังนี้ สมาชิกไดลงมติในที่ประชุม ศดปช.หัวเวียง ในการคัด
สรร ตําแหนงประทาน ศดปช.หัวเวียง รองประธาน ศดปช.หัวเวียง เหรัญญิก ประชาสัมพันธ เลขานุการ
1. นางจันทรจาว โพธิ์สุทธิ

ประธานกรรมการ ศดปช.หัวเวียง

2. นายชูชาติ ฤกษประกอบ

รองประธานกรรมการ

(หนา 5)
3. นางศศิธร ฤกษอุโฆษ

เหรัญญิก

(หนา 3 )
4. นายมานะ โพธิ์สุทธิ์

ประชาสัมพันธ

(หนา6)
5. นายพยุง ศรีไพบูลย

เลขานุการฯ

ศดปช.ตําบลหัวเวียง ตั้งอยู บานเลขที่ 54 หมูที่ 7 ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัดสถานทีต่ ั้ง ศดปช.ตําบลหัวเวียง คา X = 651174 และคา Y = 1589749
แปลงดินปุย (ขาว) พิกัด x = 651057 และ y = 1589734
แปลงดินปุย(พืชสวน) พิกัด x = 651239 และ y = 1589750
N

แปลงดินปุยของ ศดปช.หัวเวียง
(สวน)พิกัด x 651239และy1589750

แปลงดินปุย
พืชขาว
พิกัด x 651057 และ
y 1589734

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน
ตําบลหัวเวียง
พิกัด x 651174 และ y 1589749

(หนา 7)
รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิก ศดปช.ตําบลหัวเวียง ดังนี้
1. นางจันทรจาว
โพธิ์สุทธิ
ประธาน ศดปช.ตําบลหัวเวียง
2. นายชูชาติ
ฤกษประกอบ รองประธาน ศดปช. ตําบลหัวเวียง
3. นางศศิธร
ฤกษอุโฆษ
เหรัญญิก
4. นายมานะ
โพธิ์สุทธิ์
ประชาสัมพันธ
5. นายพยุง
ศรีไพบูลย
เลขานุการฯ
6. นายมงคล
คุมครอง
สมาชิก
7. นางสุกัญญา
ธาระกฤษณ สมาชิก
8. นายจรัญ
เนตรสวาง
สมาชิก
9. นายจํารอง
กลั่นดี
สมาชิก
10. นางสมสมัย
ทองออน
สมาชิก
11. นางออมใจ
พึ่งสุข
สมาชิก
12. นางสาวเบญจลักษณ ทรัพยพืช
สมาชิก
13. นางเฉลิม
เยี่ยมนิคม
สมาชิก
14. นายประดับ
คงประมูล
สมาชิก
15. นายศักดิ์ชัย
วิหกมาตร
สมาชิก
16. นายสวัสดิ์
วาจาเพาะ
สมาชิก
17. นายแสวง
ธาระฤกษณ สมาชิก
18. นายโสรัชย
ศรีคชา
สมาชิก
19. นางสมพร
ฤกษสงา
สมาชิก
20. นางรัตนา
ชางตอ
สมาชิก
21. นางวารี
ฤกษประกอบ สมาชิก
เจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตําบลหัวเวียง นายนนท สมานหมู
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

บทบาทและภารกิจของศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
1 ใหบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว

และอาจรวมถึง การบริการ

ตรวจวัดอินทรียวัตถุในดินดวยชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน
2 ใหบริการวิชาการดานดินและปุย
2.1 ใหคํา แนะนํา การจัด การดิน และการใชปุย ที่ถู กตอง โดยใชเ ทคโนโลยี ปุยสั่ งตั ด หรือ ปุ ยตามค า
วิเคราะหดิน เพื่อลดตนทุนการผลิต และรวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่ในอนาคตจะไดรับการพัฒนาจนเปน ที่ยอมรับและมี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.2 จัดกระบวนการถายทอดความรูดานดินและปุย
2.3 จัดทําแปลงเรียนรู และจุดสาธิต เพื่อขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
3 บริการจัดหาและจําหนายปจจัยการผลิต คุณภาพดี ราคาถูก โดยเฉพาะแมปุยเพื่อใหสมาชิกและชุมชน ไดใช
ปุยตามคําแนะนํา

(หนา8)

ดานความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ในการดําเนินงาน
1. ชุดวิเคราะหดิน

2. ชุดเอกสารแนะนํา

(หนา9)

(หนา10)

การถายทอดฯ/การบริการความรู
1.บริการถายทอดความรูและใหคําแนะนําใหกับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

(หนา11)

การบริการ/บริการตรวจวิเคราะหดิน และการแนะนํา
1. บริการตรวจวิเคราะหดินและแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

แปลงเรียนรู/จุดสาธิต
1.จุดสาธิตทําปุยหมัก

2. แปลงเรียนรู

(หนา12)

เงินทุนหมุนเวียน ของ ศดปช.
**ทาง ศดปช.ตําบลหัวเวียง ดําเนินการขอโครงการ ป 2561 เพื่อขอ
งบประมาณของจังหวัด ในการจัดซื้อแมปุย สูตร 46-0-0 และสูตร 18-46-0
และสูตร 0-0-60 ใชเปนกองทุนปุยและเงินกองทุนหมุนเวียนในอนาคต

การไดรับความรู/การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด)
และปุยอินทรีย
กองปุยหมัก

ไถกลบตอซังขาว

ปุยน้ําหมักชีวภาพ

(หนา13)

ความตองการใชแมปุย และการจัดซื้อแมปุย ในปงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดซื้อแมปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 15,000 กิโลกรัม เปนเงิน 180,000 บาท
จัดซื้อแมปุยสูตร 18-46-0 จํานวน 10,000 กิโลกรัม เปนเงิน 216,000 บาท
จัดซื้อแมปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 10,000 กิโลกรัม เปนเงิน 180,000 บาท
จัดซื้อเครื่องผสมปุย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 35,000บาท
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักปุยระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิตอล 1 เครื่อง เปนเงิน 9,500 บาท
การกอสรางโรงเรือนเก็บปุยและวัสดุการเกษตร จํานวน 1 โรงเรือน เปนเงิน 855,000 บาท

และการระดมทุนปุยเพื่อลดตนทุนในนาแปลงใหญ จํานวน 50 ราย
งบประมาณ

(หนา14)

การดําเนินกิจกรรม
แนวทางการดําเนินงานของศูนยจัดการดินปุยชุมชน
1 เปนเครือขายสนับสนุนการทํางานของกรมสงเสริมการเกษตร มีการเชื่อมโยง เครือขายกับ ศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินคา
เกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
2 จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรและชุมชนโดยกําหนดหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูหลักสูตรตาง ๆ ดาน
ดินและปุยอยางตอเนื่อง รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3 สรางทีมปฏิบัติการประจําศูนยในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุย
4 ใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และคําแนะนําการใชปุยและการปรับปรุงบํารุงดิน เบื้องตน
5 จัดกระบวนการถายทอดความรูดา นการจัดการดินและการใชปุย รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการลด
ตนทุนการผลิต
6 มีฐานขอมูลสถานที่ตั้ง ศดปช. แปลงของสมาชิก ผลการวิเคราะหดิน คําแนะนําการใชปุย ตนทุน และ
ผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติในไรนาของเกษตรกรสมาชิก เพื่อใชประกอบในการจัดทําแผนที่ของศูนย จัดการดินปุย
ชุมชน และเผยแพรขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตลอดจนภาครัฐไดใชเปนขอมูล ประกอบการวางแผน
การพัฒนาสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตอไป
7 จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิต เพื่อประโยชนในการขยายผลการจัดการดินและการใชปุยอยาง ถูกตอง
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
8 เชื่อมโยงเครือขาย ศดปช. ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดาน
การจัดการดินและปุย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแมปุย คุณภาพดี ราคาถูก บริการใหสมาชิก และชุมชน
อยางทั่วถึง
9 เปนศูนยกลางรองรับโครงการ ที่ภาครัฐหนวยงานตาง ๆ จะนําโครงการที่เกี่ยวของลงไปบูรณาการงาน
และงบประมาณรวมกัน เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และ เพิ่ม
รายไดอยางยั่งยืน และสงตอหนวยงานวิชาการ กรณีศดปช. ไมสามารถแกไขปญหาหรือใหคําแนะนําแก เกษตรกร

(หนา15)
แบบถอดองคความรูศูนยจัดการดินปุยชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
ชื่อศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตั้ง บานเลขที่ 54 หมูที่ 7 ตําบลหัวเวียง พิกัด X = 651174 และ Y = 1589749

ประธาน ศดปช. นางจันทรจาว โพธิ์สุทธิ

“ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน ”
(Key Message ของประธาน ศดปช.)

( หนา 16)
หลักการดําเนินงานของ ศดปช.
1 เปนเครือขายสนับสนุนการทํางานของกรมสงเสริมการเกษตร มีการเชื่อมโยง เครือขายกับ
ศูน ย บ ริ การและถา ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจํ า ตํ าบล (ศบกต.) และศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต สินคาเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
2 จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรและชุมชนโดยกําหนดหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู
หลักสูตรตาง ๆ ดานดินและปุยอยางตอเนื่อง รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3 สรางทีมปฏิบัติการประจําศูนยในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุย
4 ใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และคําแนะนําการใชปุยและการปรับปรุงบํารุงดิน เบื้องตน
5 จัดกระบวนการถายทอดความรูดานการจัดการดินและการใชปุย รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ในการลดตนทุนการผลิต
6 มีฐานขอมูลสถานที่ตั้ง ศดปช. แปลงของสมาชิก ผลการวิเคราะหดิน คําแนะนําการใชปุย
ตนทุน และผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติในไรนาของเกษตรกรสมาชิก เพื่อใชประกอบในการจัดทําแผน
ที่ของศูนย จัดการดินปุยชุมชน และเผยแพรขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตลอดจน
ภาครัฐไดใชเปนขอมูล ประกอบการวางแผนการพัฒนาสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตอไป
7 จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิต เพื่อประโยชนในการขยายผลการจัดการดินและการใชปุย
อยาง ถูกตอง เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
8 เชื่อมโยงเครือขาย ศดปช. ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดานการจัดการดินและปุย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแมปุย คุณภาพดี ราคาถูก
บริการใหสมาชิก และชุมชนอยางทั่วถึง
9 เปนศูนยกลางรองรับโครงการฯ ที่ภาครัฐหนวยงานตาง ๆ จะนําโครงการที่เกี่ยวของลงไป
บูรณาการงาน และงบประมาณรวมกัน เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ลดตนทุนการผลิต และ เพิ่มรายไดอยางยั่งยืน และสงตอหนวยงานวิชาการ กรณี ศดปช. ไมสามารถ
แกไขปญหาหรือใหคําแนะนําแก เกษตรกร
อบรมและถายทอดความรู(ศดปช.ตําบลหัวเวียง)

การทําฮอรโมนไข และ จุลินทรียสังเคราะหแสง(สีแดง)

(หนา17)
การปลูกหญาแฝก

การผลิตและการใชปุยน้ําหมักในนาขาว
หลักการดําเนินงานของ ศดปช.
1 เปนเครือขายสนับสนุนการทํางานของกรมสงเสริมการเกษตร มีการเชื่อมโยง เครือขายกับ
ศูน ย บ ริ การและถา ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจํ า ตํ าบล (ศบกต.) และศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต สินคาเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
2 จัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรและชุมชนโดยกําหนดหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู
หลักสูตรตาง ๆ ดานดินและปุยอยางตอเนื่อง รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3 สรางทีมปฏิบัติการประจําศูนยในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุย
4 ใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และคําแนะนําการใชปุยและการปรับปรุงบํารุงดิน เบื้องตน
5 จัดกระบวนการถายทอดความรูดานการจัดการดินและการใชปุย รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ในการลดตนทุนการผลิต
6 มีฐานขอมูลสถานที่ตั้ง ศดปช. แปลงของสมาชิก ผลการวิเคราะหดิน คําแนะนําการใชปุย
ตนทุน และผลผลิตที่ไดจากการปฏิบัติในไรนาของเกษตรกรสมาชิก เพื่อใชประกอบในการจัดทําแผน
ที่ของศูนย จัดการดินปุยชุมชน และเผยแพรขยายผลการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตลอดจน
ภาครัฐไดใชเปนขอมูล ประกอบการวางแผนการพัฒนาสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ตอไป
7 จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิต เพื่อประโยชนในการขยายผลการจัดการดินและการใชปุย
อยาง ถูกตอง เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และลดตนทุนการผลิต
8 เชื่อมโยงเครือขาย ศดปช. ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดานการจัดการดินและปุย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแมปุย คุณภาพดี ราคาถูก
บริการใหสมาชิก และชุมชนอยางทั่วถึง
9 เปนศูนยกลางรองรับโครงการฯ ที่ภาครัฐหนวยงานตาง ๆ จะนําโครงการที่เกี่ยวของลงไป
บูรณาการงาน และงบประมาณรวมกัน เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ลดตนทุนการผลิต และ เพิ่มรายไดอยางยั่งยืน และสงตอหนวยงานวิชาการ กรณี ศดปช. ไมสามารถ
แกไขปญหาหรือใหคําแนะนําแก เกษตรกร

ทําน้ําสมควันไม
การผลิตกองปุยหมัก

(หนา18)
การผลิตน้ําสมควันไม

จุดเดนหรือความสําเร็จของ ศดปช.
1. ศดปช.หัวเวียง เปนจุดศูนยกลางในการตรวจและวิเคราะหดิน และการถายทอดความรูในชุมชน
2. ศดปช.หัวเวียง เปนศูนยรวมกองทุนหมุนเวียน ธนาคารปุย และการผสมปุย “สั่งตัด”
3. ศดปช.หัวเวียง เปนจุดถายทอดความรูการลดตนทุนการผลิต และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
แผนการดําเนินงานในอนาคตของ ศดปช.หัวเวียง

1. ดําเนินการเขียนโครงการฯของบประมาณจังหวัดฯป2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนยจัดการดินปุย
ชุมชนตําบลหัวเวียง
2. จัดการเรียนรูถายทอดความรูการเก็บตัวอยางดินที่ถูกตอง การวิเคราะหแรธาตุอาหารในดิน และ
การผสมปุย N,P,K ใหกับสมาชิกและเกษตรกรนาแปลงใหญทสี่ นใจ
3. จัดซื้อแมปุย สูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 สูตร 0-0-60เพื่อใชเปนกองทุนของศูนยจัดการดิน
ปุยชุมชนตําบลหัวเวียง
4. จัดซื้อเครื่องผสมปุยเพื่อใชในการผสมปุยตามคาวิเคราะหดินของสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนที่
สนใจ
5. จัดซื้อเครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิตอล 500 กิโลกรัม
6. กอสรางโรงเรือนเก็บแมปุยและวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมของศูนยจัดการดินปุยชุมชน
ตําบลหัวเวียง
7. การสรางเครือขาย การเพิ่มสมาชิกและการรวมกลุมฯ

(หนา19)
แผนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ ศดปช.ตําบลหัวเวียง
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลํา
ที่
1

วันปฏิบัติงาน

2

วันอังคาร

3

วันพุธ

วันจันทร

ชื่อ – สกุล
นายมงคล คุมครอง
นายประดับ คงประมูล
นางวารี ฤกษประกอบ
นายโสรัชย ศรีคชา
นายแสวง ธาระฤกษณ
นายสวัสดิ์ วาจาเพราะ
นางสาวเบญจลักษณ ทรัพยพืช

หมายเหตุ
เวลา 08.30 น. – 10.30น.
เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 08.30 น. – 10.30น.
เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 08.30 น. – 10.30น.

4

วันพฤหัสบดี

5

วันศุกร

6

วันเสาร

7

วันอาทิตย

หมายเหตุ

นางออมใจ พึ่งสุข
นางสมสมัย ทองออน
นายจํารอง กลั่นดี
นายเฉลิม เยี่ยมนิคม
นายประดับ คงประมูล
นายจรัญ เนตรสวาง
นางสุกัญญา ธาระกฤษณ
นางสมพร ฤกษสงา
นางศศิธร ฤกษอุโฆษ
นายชูชาติ ฤกษประกอบ
นายศักดิ์ชัย วิหกมาตร
นางจันทรจาว โพธิ์สุทธิ
นายมานะ โพธิ์สุทธิ
นายพยุง ศรีไพบูลย

เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 08.30 น. – 10.30น.
เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 08.30 น. – 10.30น.
เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 08.30 น. – 10.30น.
เวลา 10.30น. – 12.00น.
เวลา 13.00 น. – 14.00น.
เวลา 09.00น. – 12.00น.
เวลา 13.00น. – 15.00น.

- กรณีกรรมการทานใดติดภารกิจ ก็สามารถแจงทานคณะกรรมการทานอื่นแทนใน
วัน และเวลาดังกลาวได
- บริการใหคําแนะนําเกษตรกรในการวิเคราะหดิน และการเก็บตัวอยางดินอยางถูกวิธี
- บริการใหคําแนะนําการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
- บริการชี้แจงและจัดเก็บกองทุนปุยหมุนเวียนของ ศดปช.ตําบลหัวเวียง

