ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

882

11

รวมทั้งสิ้น
กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

นายประสงค์ จันทร์ไทย

สบ.1 คบ.ภาษีเจริญ

081-459-8429

คบ.ภาษีเจริญ

11

กรุงเทพมหานคร

ลาดกระบัง

นายนิวัฒน์ ดอนชัย

สบ.3 คบ.ชลหารพิจิตร

081-646-7388

11

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล

สบ.2 คบ.พระพิมล

11

กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

นายสําเภา ทับมณี

สบ.3 คบ.รังสิตใต้

12

ชัยนาท

อําเภอเมืองชัยนาท

นายเสเถียร คงอินทร์

12

ชัยนาท

10
12

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

ผัก

1. ลดต้นทุนการผลิต
2. การปลูกพืชเสริมรายได้

คบ.ชลหารพิจิตร

ลาดกระบัง

ข้าว

081-627-0408

คบ.พระพิมล

บางเชือกหนัง

นายไวพจน์ นิ
ตทิม/โทร.
086-7578052/

บางเชือกหนัง

ตลิ่งชัน

081-452-0517

คบ.รังสิตใต้

คลองสิบสอง

นายช่างชลประทานชํานาญ 087-8516960
งาน

คบ.พลเทพ

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิวัฒน์ นุ่ม
สินค้าเกษตร แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ร่วม
กําเนิด/โทร.
081-5809993/
นายสํารวม ปาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี หลุมข้าว/โทร.
ตําบลนางลือศูนย์เรียนรู้บ้านหนองตาดํา หมู่ 8
ส่วนร่วม -การใช้น้ําอย่างประหยัด 081-2804925/

นางลือ

อําเภอสรรคบุรี

นายกฤษฎิชนม์ สายสวรรค์ นายช่างชลประทานชํานาญ 083-0758544
งาน

คบ.บรมธาตุ

ชัยนาท

อําเภอสรรพยา

นายกานต์ โพธิดอกไม้

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

คบ.มหาราช (สชป.10)

ชัยนาท

อําเภอวัดสิงห์

นายปิยะ สินไพบูลย์

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7277118
งาน

คป.ชัยนาท

ชัยนาท

12

082-3628489

ร.ร.ทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

นายจรัญ เอี่ยมทา

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-4386391
งาน

คบ.พลเทพ

อําเภอมโนรมย์

นายชวลิต ฉลอม

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-6686508

คบ.มโนรมย์ (สชป.10)

อําเภอเนินขาม

นายประกาศิต พันธุ์เหล็ก นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

082-1415503

คป.ชัยนาท (นอกเขต)

นายประกาศิต พันธุ์เหล็ก นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

082-1415504

ศูนย์เรียนรู้ตําบลโพนางดําออก

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง

คป.ชัยนาท (นอกเขต)
ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านสะพานหิน

นนทบุรี

อําเภอเมืองนนทบุรี

นายสถาปัตย์ แซ่เฮง

สบ.1 คป.นนทบุรี

088-281-2582

คป.ชลประทานนทบุรี

11

นนทบุรี

อําเภอไทรน้อย

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล

สบ.2 คบ.พระพิมล

081-627-0408

คบ.พระพิมล

อําเภอบางกรวย

นายสถาปัตย์ แซ่เฮง

สบ.1 คป.นนทบุรี

088-281-2582

คป.ชลประทานนทบุรี

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาภาษีเจริญ

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์
2. การเพิ่มผลผลิตในการผลิต /085-2204232/
ข้าว

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพิจิตร

กล้วยไม้

1. การปลูกมะนาวเสริมเพิ่ม
รายได้
2. การลดต้นทุนการผลิต
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้า

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

หนองจอก

ข้าว

การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยไม่ น.ส.ธนาภรณ์ แช่มเย็น/
ใช้สารเคมี
081-3496096/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

เมือง

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ น.ส.วันเพ็ญ น้อยเกิด/
081-5961364/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพลเทพ

สรรคบุรี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเชน กรณ์ผึ้ง/
082-1639022/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบรมธาตุ

สรรพยา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว

นายเจนวิทย์ สมอคร/
089-4090608/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

วัดสิงห์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นายสุนทร เพ็งสิงห์/
2. การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 092-2817833/
และเชื้อราไตรโคเดอมาป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยนาท

หันคา

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.พรทิพย์ นิลวิสุทธิ์/
089-9592931/0818869378

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพลเทพ

หางน้ําสาคร

มโนรมย์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตพันธุ์ข้าว

น.ส.สุภาวดี บุญ
ประสิทธิ์/092-2816673/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามโนรมย์

นายทนง สิงห์สม/ สุขเดือนห้า
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน โทร.
080-8858650/
ร่วม
061-8207707

เนินขาม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายฐิติพงศ์ เสือสมิง/
092-2821407/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยนาท

นายสวอง สระ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน เสริม/โทร.
ร่วม
090-4248562/

สะพานหิน

หนองมะโมง

ถั่วเขียว

1. การปลูกถั่วเขียวหลังนาเพิ่ม นางเทวี ดีอ่วม/
081-9711933/
รายได้
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยนาท

นางเบญจวรรณ ไทรม้า
ออไอสูญ/โทร.
081 3763396/
นางศิริรัตน์ สร้อย คลองขวาง
กล่อม/โทร.
084-9412386/
จ.ส.อ.สมพงษ์
บางขุนกอง
สกุลดิษฐ์/โทร.
081 9072970/

เมืองนนทบุรี

ทุเรียน

ผลิตสารเชื้อไตรโคเดอร์ม่าที่ใช้ น.ส.อรัญญา ทรง
ป้องกันกําจัดศัตรูทุเรียน
บัณฑิต/081-2422853/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นนทบุรี

ไทรน้อย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์
/084-7285348/

10,000.00

บางกรวย

ทุเรียน

1. การเสริมรากทุเรียน
2. แหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียน
เมืองนนทบรี

นางสาวกรณ์วดี ตุ้มทรัพย์
/084-8182211/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นนทบุรี

การจัดการน้ําชลประทาน

1. หลักการชลประทาน 2.
นายสมศักดิ์ สีหะ/ โพนางดําออก
ระบบสูบน้ํา 3.การมีส่วนร่วม 4. โทร. -/
ั ั ์ ่ ิ ้ํ ื นายชัยวัฒน์ ไพร หนองขุ่น
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน หนู/โทร.
089-7651274/
ร่วม

นายขวัญชัย แตง สามง่ามท่าโบถส์
ศูนย์เรียนรู้บ้าน ทับใต้ หมู่ที่ 9 ต.สามง่ามท่า
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี ทอง/โทร.
โบสถ์
ส่วนร่วม -การใช้น้ําอย่างประหยัด 056-7279604/

ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านบ่อม่วง

11

10,000.00

-ด้านการบริหารจัดการน้ํา - นายบุญฤทธิ์ หอม แพรกศรีราชา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ บ้านพระแก้ว สถานการณ์น้ํา -การมีส่วนร่วม จันทร์/โทร.
086-8692243/
ของเกษตรกร

ศูนย์เรียนรู้ฯตําบลหนองขุ่น

อําเภอหันคา

อําเภอหนองมะโมง

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

8,820,000.00
ภาษีเจริญ

12

11

เกษตรกรต้นแบบ

1.การบริหารจัดการน้ําในวิกฤติ นายวินัย แก้วคํา/ คลองขวาง
ภัยแล้ง
โทร.
089-7608838/
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. หลักการชลประทาน 2.
นายประเมิน สวน ขุมทอง
เกษตรแขวงขุมทอง
สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 3.
สมุทร/โทร.
การบริหารจัดการน้ําชลประทาน 089-5104505/

12

10

ชื่อ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

ทฤษฎีเกษตรพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ศูนย์อําเภอเมืองนนทบุรี หมู่ 6 ต.
ไทรม้า อ เมืองนนทบรี จ นนทบรี ร่นที่ 1 5
บ้านคลองสอง หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา

บรรยายหลักสูตรการบริหาร
จัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม และ
สถานการณ์น้ําภัยแล้งในพื้นที่
การจัดการน้ําชลประทาน

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 1,3 และ 5 ศูนย์อําเภอบาง
กรวย หม่ 1 ต บางขนกอง อ บางกรวย จ

บรรยายหลักสูตรการบริหาร
จัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม และ
สถานการณ์น้ําภัยแล้งในพื้นที่

นางภิรานันท์ ระ
ดี/โทร.
083-0949295/

นายสาคร ทองสลับ/
091-3038066/

นางสาววราภรณ์ รอด
ทองเติม /094-4984108/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

11

นนทบุรี

อําเภอบางบัวทอง

นายสุวรรณ มณีกนกสกุล สบ.1 คบ.พระยาบรรลือ

081-649-4755

คบ.พระยาบรรลือ

(นายสมทรง รื่นเสือ ) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การบริหารจัดการน้ํา,วาง
นายสมทรง รื่น
แผนการใช้น้ํา และการมีส่วนร่วม เสือ/โทร.
086-3170222/

11

นนทบุรี

อําเภอบางใหญ่

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล

สบ.2 คบ.พระพิมล

081-627-0408

คบ.พระพิมล

หมู่ 3 ต.บ้านใหม่

การจัดการน้ําชลประทาน

อําเภอปากเกร็ด

นายสถาปัตย์ แซ่เฮง

สบ.1 คป.นนทบุรี

088-281-2582

คป.ชลประทานนทบุรี

สบ.1 คป.ปทุมธานี

081-487-4433

คป.ชลประทานปทุมธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 และ 5 ศูนย์จัดการ
ศัตรพืชชมชน หม่ 6 ต บางพลับ อ ปากเกร็ด จ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่1

บรรยายหลักสูตรการบริหาร
จัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม และ
สถานการณ์น้ําภัยแล้งในพื้นที่
1.หลักการชลประทาน

11
11

ปทุมธานี

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

อําเภอเมืองปทุมธานี นายปัญจพล เพียรพานิช

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

2.การบริหารจัดสรรน้ํา

ตําบลที่ตั้งศูนย์

บางคูรัด

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

1. การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
นายกนกชัย เรืองฉ่าง /
ผสมผสาน (IPM)
082-3375738/
2. การผลิตเชื้อราบิวเวอร์และ
ไ โ ตครบวงจร
้ (ผลิ
ั ตํ แปร
ั
การผลิ
นางเสาวรส ชัยประเศียร
รูป บรรจุ และจําหน่าย)
/087-2045462/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

บางบัวทอง

ข้าว

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระยา
บรรลือ

นายสมเจตน์ กลัด บ้านใหม่
เล็ก/โทร.
089-8812829/

บางใหญ่

ข้าว

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

นายบุญลือ เรือง
ฉาย/โทร.
087 0860506/
นายธีรสิญจ์ อยู่
ยืน/โทร.
087-1173906/

คลองข่อย

ปากเกร็ด

ข้าว

ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และไตร น.ส.สุภาวดี สุทธิ
โครเดอมาป้องกันกําจัดศัตรูข้าว ประภา/098-2496050/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นนทบุรี

บางคูวัด

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเอนก วงษ์คํา /
098-2806308/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปทุมธานี

คลองสี่

คลองหลวง

ข้าว

นางสาวอรอุสา ลอย
ทะเล/089-2806330/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ

บึงน้ํารักษ์

ธัญบุรี

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การแปรรูปผลผลิต
3. การจัดการด้านการตลาด
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายตราพฤกษ์ ธัญญ
เกษตร /084-6466679/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ

คลองพระอุดม

ลาดหลุมแก้ว

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางมีระยา ระรวยรส/
081-4843990/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระยา
บรรลือ
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

3.การมีส่วนร่วมของประชาชน
11

ปทุมธานี

อําเภอคลองหลวง

นายสมยศ เกสรสุคนธ์

สบ.1 คบ.รังสิตเหนือ

081-246-3535

คบ.รังสิตเหนือ

11

ปทุมธานี

อําเภอธัญบุรี

นายอมร นวลเพชร์

สบ.2 คบ.รังสิตเหนือ

081-899-2565

คบ.รังสิตเหนือ

อําเภอลาดหลุมแก้ว

นายก่อกนก พิณเนียม

สบ.4 คบ.พระยาบรรลือ

081-659-1550

คบ.พระยาบรรลือ

อําเภอลําลูกกา

นางสาวชมรัฐติกุล สนิท
นิตย์

สบ.2 คบ.รังสิตใต้

089-526-5304

คบ.รังสิตใต้

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธงชัย เทียน
สินค้าเกษตร หมู่ 14 ตําบลบึงทองหลาง
ร่วม
อร่าม/โทร.
อําเภอลําลูกกา
084-6677175/

บึงทองหลาง

ลําลูกกา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การลดปริมาณสารเคมี
3. การเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าว

นางสาวจงดี อ้นจันทร์ /
084-9120140/

10,000.00

อําเภอสามโคก

นายปัญจพล เพียรพานิช

สบ.1 คป.ปทุมธานี

081-487-4433

คป.ชลประทานปทุมธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทาน
เกษตร หมู่3
2.การบริหารจัดสรรน้ํา

คลองควาย

สามโคก

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางดวงพร ขําประดิษฐ์
/098-2806322/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปทุมธานี

หนองเสือ

ข้าว

1. การผลิตสารชีวภัณฑ์
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายประกอบ จรเจริญ/
098-4365519/025491058
นางทัศนี ไกรภพ/
086-1310956/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตเหนือ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

11

11

ปทุมธานี

11

- ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 16 ต.คลองสี่

ชี้แจงสถานการณ์น้ํา

นายกิมหงวน
ช่างทองคลองสี่/
โทร.
- ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 6 ต.บึงน้ํารักษ์
ชี้แจงสถานการณ์น้ํา
นางมณี สุภีโส /
โทร.
081-9061869/
นางเสน่ห์ ชื่น
(นายเสน่ห์ ชื่นจิตร) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
การบริหารจัดการน้ํา,วาง
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ 6 ต.
แผนการใช้น้ํา และการมีส่วนร่วม จิตร/โทร.
086-5458994/
คลองพระยาบรรลือ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายดาวเรือง
มะลิทอง/โทร.
089-7919052/

3.การมีส่วนร่วมของประชาชน
11

ปทุมธานี

อําเภอหนองเสือ

นายพิมาย จันทะชิต

สบ.3 คบ.รังสิตเหนือ

089-664-7899

คบ.รังสิตเหนือ

- ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บึงกาสาม

ชี้แจงสถานการณ์น้ํา

10

พระนครศรีอยุธยา

อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา

นายภิวัฒน์วงศ์ คําสีเขียว

สบ.คบ.

081-9911973

คบ. มหาราช

ศูนย์เรียนรู้ตําบลบ้านเกาะ

10

พระนครศรีอยุธยา

อําเภอภาชี

นายประหยัด วิสาคํา

สบ.คบ.ป่าสักใต้

085-4885084

คบ. ป่าสักใต้

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลดอนหญ้านาง

1.หลักการชลประทาน
2.ระบบสูบน้ํา
่ ด่ การน้ําอย่างมีส่วน นายพิชิต คุณ
การบริหี ารจั
ร่วม
วงษา/โทร.
081-5665850/

อําเภอบ้านแพรก

นายสุเทพ ศรีทอง

สบ.คบ.มหาราช

087-6775479

คบ. มหาราช

ศูนย์เรียนรู้ตําบลคลองน้อย

อําเภอเสนา

นายสุนทร เบญจพงษ์วิมล จน.คบ.บางบาล

081-2081159

คบ. บางบาล

10
10
10

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

10
10

พระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางซ้าย

นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์ จน.คป.พระนครศรีอยุธยา

081-8307153

คป.พระนครศรีอยุธยา

อําเภอบางไทร

นายสวัสดิ์ สุขสําราญ

081-9140476

คบ. บางบาล

อําเภอนครหลวง

นายไกรฤทธิ์ บุษพันธ์

สบ.คบ.บางบาล
สบ.คบ.เริงราง

086-3031259

คบ. เริงราง

นายเล็ก พวงต้น/ บึงกาสาม
โทร.
089-5681572/
นายจรัญ
หมูท่ ี่ 5ตําบลสวน
สรรเสริญทิม/โทร. พริก

1.หลักการชลประทาน
นางสําเริง ทองแผ่/
2.ระบบสูบน้ํา
โทร.
ี
่
่
ศูนย์เรียนรู้ตําบลหัวเวียง
1.การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 2. นางจันทร์เจ้า โพธิ์
การลดความขัดแย้ง
สุทธิ/โทร.
081 7581539/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น นายประเสริฐ
บํารุงผล/โทร.
เกษตร หมู่ 8 ตําบลเทพมงคล
2.สถานการณ์น้ําและการ
ิ
ั
ํ
้
ใ
้
ื
่
ี
ศูนย์เรียนรู้ตําบลช้างใหญ่
1.การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 2. นายประมาณ
การลดความขัดแย้ง
สว่างญาติ/โทร.
087 8033215/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การมีส่วนร่วมในการบริหาร
นายสมนึก บรรจง
เกษตร อ.นครหลวง
จัดการน้ําของเกษตรกร
ศิริ/โทร.
096-3690079/

พระนครศรีอยุธยา ผัก

1. ผักปลอดภัย
2. การลดต้นทุนการผลิต

หมู่ที่ 6ตําบลดอน ภาชี
หญ้านาง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

นายทวี รัตน์นอก/
080-4354656/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาป่าสักใต้

หมู่ที่ 5ตําบลคลอง บ้านแพรก
น้อย

ข้าว

นางสาววิภาดา พิมพ์
เงิน/089-903 4717/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

หมู่ที่ 7ตําบลหัว
เวียง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ิ่ นทุนการผลิ
ิ ิ ตข้าว
1. การลดต้

นายนนท์ สมานหมู่/
081-4385493/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางบาล

นายณัฐวรรธน์ จา
รุทรรศน์พิมล/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา

นายพัฒนพล หาพิพัฒน์/
081-7735531/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางบาล

นายปัญญา เลิศวิลัย/
0896162030/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเริงราง

เสนา

หมู่ที่ 7 บ้านโคก บางซ้าย
ห้วยตําบลเทพมงคล

ข้าว

หมู่ที่ 1ตําบลช้าง
ใหญ่

ข้าว

บางไทร

หมู่ที่ 9ตําบลนคร นครหลวง
หลวง

ข้าว

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ิ ้ นทุนการผลิตข้าว
1. การลดต้
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

10

อําเภอบางบาล

นายสุนทร เบญจพงษ์วิมล จน.คบ.บางบาล

081-2081159

คบ. บางบาล

10

อําเภอลาดบัวหลวง

นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์ จน.คป.พระนครศรีอยุธยา

081-8307153

คป.พระนครศรีอยุธยา

10

อําเภอบางปะหัน

นายไกรฤทธิ์ บุษพันธ์

086-3031259

คบ. เริงราง

สบ.คบ.เริงราง

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

10

อําเภอผักไห่

นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์ จน.คป.พระนครศรีอยุธยา

081-8307153

คป.พระนครศรีอยุธยา

10

อําเภอบางปะอิน

นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์ จน.คป.พระนครศรีอยุธยา

081-8307153

คป.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เรียนรู้ตําบลกบเจา

1.การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 2. นายบรรเจษฐ์
การลดความขัดแย้ง
รําพึงจิต/โทร.
087 4110119/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น นายปริญญา รอด
ฤดี/โทร.
เกษตร หมู่ 8 ตําบลคู้สลอด
2.สถานการณ์น้ําและการ
ิ
ั
ํ
้
ใ
้
ื
่
ี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การมีส่วนร่วมในการบริหาร
นายรชานนท์ นิล
เกษตร อ.บางปะหัน
จัดการน้ําของเกษตรกร
กรณ์/โทร.
089-6152779/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น นายประเสริฐ เพ็ช
รงาม/โทร. 089
เกษตร หมู่ 6 ตําบลลาดน้ําเค็ม
2.สถานการณ์น้ําและการ
ิ
ั
ํ
้
ใ
้
ื
่
ี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น นายสมบัติ สุนทรา
เกษตร หมู่ 1 ตําบลตลาดเกียบ

10

พระนครศรีอยุธยา

อําเภอวังน้อย

นายบุญรอด ต่วนชัย

จน.คบ.นครหลวง

081-4759221

คบ. นครหลวง

10

พระนครศรีอยุธยา

อําเภอมหาราช

นายอํานาจ เมืองเกตุ

สบ.คบ.

081-9475136

คบ. โคกกะเทียม

10

อําเภออุทัย

นายบุญรอด ต่วนชัย

จน.คบ.นครหลวง

081-4759221

คบ. นครหลวง

10

อําเภอท่าเรือ

นายวรกร เจริญวงศ์

จน.คบ.ป่าสักใต้

081-7075707

คบ. ป่าสักใต้

2.สถานการณ์น้ําและการ
ั หารจั
้ํ ใ ดสรรน้
้ื ี่ ํา
1.ด้ิ านการบริ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
นางอรุณ แสงศรี/
เกษตร(ศูนย์หลัก) หมู่ที่ 13 ตําบลลําตาเสา(บ้าน 2.ด้านการวางแผนการใช้น้ํา 3. โทร.
้ กการชลประทานเบื
ี่ ่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลั
้องต้น นายพุฒพิ งษ์ นัน
โท/โทร.
เกษตรอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.สถานการณ์น้ําและการ
ท้องที่ ต โรงช้าง อ มหาราช จ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
087 9398325/
1.ด้านการบริหารจัดสรรน้ํา
นายสมชาย หา
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลบ้านหีบ อําเภออุทัย จังหวัดพระ 2.ด้านการวางแผนการใช้น้ํา 3. กวี/โทร.
้ หารจั
ี ่ ดการน้
่ ําอย่างมีส่วน นางสร้อยแก้ว ลิ้ม
ศูนย์เรียี นรู้ฯ ตําบลจําปา
การบริ
ร่วม

10

ลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี

นายนพดล ทุมเชื้อ

สบ.คบ.โคกกะเทียม

089-8019388

คบ. โคกกะเทียม

10

ลพบุรี

อําเภอพัฒนานิคม

นายสุวิทย์ กุลบุตร

สบ.คป.ลพบุรี

089-1666410

คป.ลพบุรี

10

อําเภอโคกสําโรง

นายวัลลภ โฉมเรือง

จน.คป.ลพบุรี

092-2605330

คป.ลพบุรี

10

อําเภอชัยบาดาล

นายวิศรุต จีรางกูล

สบ.คป.ลพบุรี

081-9129923

คป.ลพบุรี

10

ลพบุรี

อําเภอท่าวุ้ง

นายเสน่ห์ ประสิทธิเดช

สบ.คบ.มหาราช

081-7947766

คบ. มหาราช

10

ลพบุรี

อําเภอบ้านหมี่

นายชิดชัย ดิษฐอ่วม

สบ.คบ.ช่องแค

080-6621118

คบ. ช่องแค

10

อําเภอท่าหลวง

นายสุวิทย์ กุลบุตร

สบ.คป.ลพบุรี

089-1666410

คป.ลพบุรี

10

อําเภอสระโบสถ์

นายวิศรุต จีรางกูล

สบ.คป.ลพบุรี

081-9129923

คป.ลพบุรี

10

อําเภอโคกเจริญ

นายวัลลภ โฉมเรือง

จน.คป.ลพบุรี

092-2605330

คป.ลพบุรี

10

อําเภอลําสนธิ

นายวิศรุต จีรางกูล

สบ.คป.ลพบุรี

081-9129923

คป.ลพบุรี

10

อําเภอหนองม่วง

นายวัลลภ โฉมเรือง

จน.คป.ลพบุรี

092-2605330

คป.ลพบุรี

10

สิงห์บุรี

อําเภอเมืองสิงห์บุรี

นายไพฑูรย์ ตาสว่าง

สบ.3 คบ.มหาราช นายช่าง 081-9865922
ชลประทานชํานาญงาน

คบ.มหาราช (สชป.10)

12

สิงห์บุรี

อําเภอท่าช้าง

นายวิวัฒน์ เพียรนุลา

สบ.2 คบ.ชัณสูตร

คบ.ชัณสูตร

084-7113214

นนท์/โทร.

ตําบลที่ตั้งศูนย์

สินค้าหลัก

หมู่ที่ 7ตําบลกบเจา บางบาล

ข้าว

หมู่ที่ 8ตําบลคู้
สลอด

ข้าว

ลาดบัวหลวง

หมู่ที่ 5บ้านหันสัง บางปะหัน
ตําบลหังสัง

ข้าว

หมู่ที่ 6ตําบลลาด
น้ําเค็ม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ิ ้ ดการศัตรูข้าวแบบ
1. การจั

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

นางสาวพรภิสุข จิตภักดี
/081-7120687/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางบาล

นายชรินทร์ ไตร
ศักดิ์ศรี/081-7333224/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา

นายสุพจน์ นรพัลลภ/
081-7807381/

10,000.00

นายวัฒนา มะโนรัตน์/
086-7650926/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา

นายคณพศ สุนทรา
นนท์/092-8955669/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเริงราง

หมู่ที่ 1ตําบลตลาด บางปะอิน
เกรียบ

ข้าว

หมู่ที่ 13ตําบลลํา
ตาเสา

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง/
087-1711086/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานครหลวง

หมู่ที่ 3ตําบลโรงช้าง มหาราช

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์/
092-2474268/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโคกกะเทียม

หมู่ที่ 1ตําบลบ้าน อุทัย
หีบ

ข้าว

นางสุพัตรา แสง
สุวรรณ/087-9976715/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษานครหลวง

หมู่ที่ 8ตําบลจําปา ท่าเรือ

ข้าว

1. ใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ควบคุมศัตรูข้าว
็ ั ตข้์ า้ ว
1. การลดต้ันทุนการผลิ

นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ/
086-356 6725/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาป่าสักใต้
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโคกกะเทียม

1.หลักการชลประทานเบื้องต้น นางสาวไพรวรรณ โคกลําพาน
2.สถานการณ์น้ําและการ
ยาบุญ/โทร.
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
084 8768087/
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายวินัย พรม
ห้วยขุนราม
สุภาพ/โทร.
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายสมพิษ คํา
คลองเกตุ
หวาน/โทร.
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายชัยอรุณ นิยม เกาะรัง
สวัสดิ์/โทร.
1.หลักการชลประทาน
นายเพียรพงษ์ ชื่น บ้านเบิก
2.ระบบสูบน้ํา
เพ็ง/โทร.
ี
่
่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 การชลประทานเบื้องต้น การมี นายกิตติพล
บางขาม
ตําบลบางขาม
ส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ตะพานแก้ว/โทร.
องค์กรของรัฐ
089 745162/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นางสุริยา เลิศรา หัวลํา
เกษตร อําเภอท่าหลวง
นนท์/โทร.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายอนุเทพ โพธิ์ ทุ่งท่าช้าง
เกษตร อําเภอสระโบสถ์
เอี่ยม/โทร.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นางเยาวลักษณ์ โคกเจริญ
เพลินศิลป์/โทร.
เกษตร อําเภอโคกเจริญ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายสมควร อยู่ เขารวก
เกษตร อําเภอลําสนธิ
สนอง/โทร.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นางทิพาเอ โปร่ง ดงดินแดง
เกษตร อําเภอหนองม่วง
แสง/โทร. -/
ศูนย์เรียนรู้ตําบลม่วงหมู่
1. หลักการชลประทาน
นางบุญเทียบ
ม่วงหมู่
2. ระบบสูบน้ํา
สดวกดี /โทร.
่ ด่ การน้ําแบบมีส่วน นางจารุภา อ่ํา
ศูนย์การเร้ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร การบริหี ารจั
ถอนสมอ
สมบูรณ์/โทร. -/

จุดเด่นของศูนย์

ผสมผสาน IPM
2 การใช้ป๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ิ ้ นทุนการผลิตข้าว
การลดต้

ผักไห่

วังน้อย

มาลัย/โทร.
082-0099194/

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ท้องที่ ต.
โพธิ์ตร อ เมืองลพบรี จ ลพบรี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อําเภอพัฒนานิคม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อําเภอโคกสําโรง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อําเภอชัยบาดาล
ศูนย์เรียนรู้ตําบลบ้านเบิก

ร่วม

อําเภอ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
เมืองลพบุรี

ข้าว

1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นางวันดี พรหมมา/
2. การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย 086-1310175 /

10,000.00

พัฒนานิคม

มันสําปะหลัง

โคกสําโรง

มันสําปะหลัง

ชัยบาดาล

อ้อย

ท่าวุ้ง

ข้าว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายสมเกียรติ พัฒนา
สันติ์/081-7801174/
1. การลดต้นทุนการผลิต
นายสรพล จันทรสุข/
2. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 084-1019369/
ลดต้นทุนการผลิต
นางสาวสุพรรณี
ไชยวรรณ/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายเกียรติศักดิ์ เมตตา/
081-7805285/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

บ้านหมี่

ข้าว

10,000.00

ท่าหลวง

มันสําปะหลัง

สระโบสถ์

ข้าว

โคกเจริญ

ข้าว

ลําสนธิ

มันสําปะหลัง

หนองม่วง

มันสําปะหลัง

เมือง

ข้าว

1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นายมนูญ แย้มทับ/
2. การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย 092-2474356/0805837323
1. การวางระบบน้ําในมัน
นายวรพงษ์ กําบังภัย/
สําปะหลัง
086-6040772/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นางสาวปิยะธิดา อ่อน
พันธุ์/036-439003 /
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น.ส.พัชรี อินลอย/
084-0129437/
การไถระเบิดดินดาน
จ.อ.จิรวุฒิ พาสดา/
084-9027182/
1 การลดต้นทุนการผลิต
นายบรรยาย สมเรือง/
2 การใช้ระบบน้ําหยด
092-2474407/086การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นางสําเริง หมื่นระย้า/
089-0871133/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลพบุรี
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

ท่าช้าง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00

นางธัชกร อินทรพานิช/
086-9779732/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาช่องแค

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

12
12

สิงห์บุรี

10

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอบางระจัน

นายวิชัย เนียมสังข์

สบ.3 คบ.ชัณสูตร นายช่าง
ชลประทานชํานาญงาน

081-8803046

คบ.ชัณสูตร

อําเภอพรหมบุรี

นายสราวุฒิ รอดกําเนิด

สบ.2 คบ.บรมธาตุ วิศวกร
ชลประทานปฏิบัติการ

084-1048574

อําเภออินทร์บุรี

นายนภดล อุตมกูล

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ศูนย์การเร้ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

บางระจัน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.อรวรรณ ศรีสวัสดิ์/
086-5245371/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

คบ.บรมธาตุ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางเชิงเชาว์ เพ็ช พักทัน
ร่วม
รักษ์/โทร.
081 5779213/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ บ้านนายธนพล -ด้านการบริหารจัดการน้ํา
นายธนพล ศรีใส/ หัวป่า
ศรีใส
-สถานการณ์น้ํา
โทร.
-การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
085-4271357/

พรหมบุรี

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การทําไร่นาสวนผสม

น.ส.พัชรา ยะคํา/
092-2474436/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบรมธาตุ

สบ.2 คบ.มหาราช นายช่าง 081-8551821
ชลประทานชํานาญงาน

คบ.มหาราช (สชป.10)

ศูนย์เรียนรู้ตําบลทองเอน

อินทร์บุรี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์
เทียม/087-5766794/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

ค่ายบางระจัน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมศักดิ์ นิ่ม
สุพรรณ/092-2474428/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายางมณี

เมือง

ข้าว

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

น.ส.จิรารัตน์ ผ่องแผ้ว/
081-7332855/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

1. หลักการชลประทาน
นายอุทัย บัวศรี ทองเอน
2. ระบบสูบน้ํา
ตัน/โทร.
ี
่
่
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายสนม อวยชัย/ ท่าข้าม
โทร.
081-8512310/

12

สิงห์บุรี

อําเภอค่ายบางระจัน นายพชร บ่างตระกูล

สบ.1 คบ.ยางมณี

081-8517523

คบ.ยางมณี

ศูนย์เรียนรุ้ท่าข้าม

10

สระบุรี

อําเภอเมืองสระบุรี

นายณัทพงษ์ โกสุมา

จน.คป.สระบุรี

080-5286565

คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอเมือง

10

สระบุรี

อําเภอแก่งคอย

นายวรา กลัดเนียม

สบ.คบ.ป่าสักชลสิทธิ์

089-181-6782

คบ.ป่าสักชลสิทธิ์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ํา,หลักการ นายบรรยัด สุมา
เกษตรตาลเดี่ยว อําเภอแก่งคอย จังวหัดสระบุรี ชลประทาน และ การมีส่วนร่วม วัน/โทร.
ของเกษตรกร
086-0907225/

ตาลเดี่ยว

แก่งคอย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.มาศวิภา เตโช/
092-5351899/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์

10

สระบุรี

อําเภอหนองแค

นายพนัสชัย ชาวหวายสอ สบ.คบ.

081-4329751

คบ. ป่าสักใต้

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลห้วยขมิ้น

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายร่ม วรรณ
ร่วม
ประเสริฐ/โทร.
081- 9480952/

ห้วยขมิ้น

หนองแค

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสิริรัตน์ พลหนอง
หลวง/092-2474301/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาป่าสักใต้

อําเภอวิหารแดง

นายทัศนัย ฉายา

094-2166044

คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอวิหารแดง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุทัศน์ หมวก เจริญธรรม
ไสว/โทร.
ร่วม

วิหารแดง

ข้าว

การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ นายวิสูตร สว่างอุระ/
ดิน
092-2474314/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

การบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานแบบมีส่วนร่วม

นายบุญชู วงษ์อนุ/ โคกสะอาด
โทร.
087-9972021/

หนองแซง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.สิรยา เรืองศรี/
081-4059946/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาคลองเพรียวเสาไห้

10

สบ.คป.

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประธีป นิลมูล หนองยาว
ร่วม
/โทร.

10

สระบุรี

อําเภอหนองแซง

นายชัชชัย

เกิดพุฒเปี่ยม จน.คบ.คลองเพรียว

087-1183499

คบ. คลองเพรียว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตําบลโคกสะอาด

10

สระบุรี

อําเภอบ้านหมอ

นายสุจินต์

โนนพยอม

สบ.คบ.เริงราง

081-9910134

คบ. เริงราง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์ การมีส่วนร่วมในการบริหาร
เรียนรู้เครือข่าย อ.บ้านหมอ
จัดการน้าํ ของเกษตรกร

นายทองสุข อ่อน บางโขมด
ละมัย/โทร.
098-2417701/

บ้านหมอ

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิต

น.ส.กมลรัตน์ จันกง/
088-3684662/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเริงราง

อําเภอดอนพุด

นายสุจินต์

โนนพยอม

สบ.คบ.เริงราง

081-9910134

คบ. เริงราง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์ การมีส่วนร่วมในการบริหาร
เรียนรู้เครือข่าย อ.ดอนพุด
จัดการน้าํ ของเกษตรกร

นางประจวบ
แป้นทอง/โทร.
089-8084645/

ดอนพุด

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายพุทธิพงษ์ จําลอง/
036-395589/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเริงราง

อําเภอหนองโดน

นายนพดล

ทุมเชื้อ

สบ.คบ.โคกกะเทียม

089-8019388

คบ. โคกกะเทียม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ/
036-397065/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโคกกะเทียม

080-5286565

คป.สระบุรี

นายทวี บุญทา / หนองโดน
โทร.
085 1877366/
นายพนม สุขมาก/ ธารเกษม
โทร.

หนองโดน

จน.คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
2.สถานการณ์น้ําและการ
เกษตรอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ท้องที่
ต บ้านกลับ อ หนองโดน จ สระบรี
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอพระพุทธบาท
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

พระพุทธบาท

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ว่าที่ รอ.รวมสิน เนตร
หาญ/092-2474308/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

นายประสิทธิ์
แก้วกุลงาม/โทร.
089-6126101/

เสาไห้

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร
ข้าว

นางสาววชิราภรณ์ อิ่ม
แก้ว/089-4826692/

10,000.00

10

10

สระบุรี

ไผ่หลิว

10

อําเภอพระพุทธบาท นายณัทพงษ์ โกสุมา

10

อําเภอเสาไห้

นายชัชชัย

เกิดพุฒเปี่ยม จน.คบ.คลองเพรียว

087-1183499

คบ. คลองเพรียว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตําบลห้วยขมิ้น

การบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานแบบมีส่วนร่วม

10

อําเภอมวกเหล็ก

นายทัศนัย

ฉายา

สบ.คป.

094-2166044

คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอมวกเหล็ก

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมพร อาภาศิ ซับสนุ่น
ร่วม
ริกุล/โทร.

มวกเหล็ก

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง

นางลัดดา ศรีเพียง
จันทร์/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

10

อําเภอวังม่วง

นายณัทพงษ์

โกสุมา

จน.คป.สระบุรี

080-5286565

คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอวังม่วง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมจิตร แก่น แสลงพัน
ร่วม
วิจิตร/โทร.

วังม่วง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การลดต้นทุนการผลิต

นางสวนิตย์ พรหมโชติ/
087-8698473/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

10

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายณัทพงษ์

โกสุมา

จน.คป.สระบุรี

080-5286565

คป.สระบุรี

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลผึ้งรวง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญจันทร์
ร่วม
เชื้อกล้า/โทร.

เฉลิมพระเกียรติ

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายสุรพงษ์ โรจนกุล/
2. พิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 061-4211686/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระบุรี

บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นางภูชิญา ขนิษฐ์ ศาลาแดง
ทอง/โทร.
086 3750065 /
1. หลักการชลประทาน
นายองอาจ
เทวราช
2. ระบบสูบน้ํา
สุวรรณผ่อง/โทร.
ี่ ่

เมือง

ข้าว

น.ส.อัจฉรา หาญ
สงคราม/086-7034668/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายางมณี

ไชโย

ข้าว

1. การลดอัตราการใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าว
2 การลดต้นทนและเพิ่ม
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.ปัทมา แก้วสาคร/
087-1587424/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

12

อ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง

นายศุภชัย ไพรลิน

สบ.2 คบ.ยางมณี

090-7983619

คบ.ยางมณี

ศูนย์บ้านแห

10

อ่างทอง

อําเภอไชโย

นายสุเทพ ศรีทอง

สบ.5 คบ.มหาราช

087-6775479

คบ.มหาราช (สชป.10)

ศูนย์เรียนรู้ตําบลไชยภูมิ

เมืองเก่า

ผึ้งรวง

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาคลองเพรียวเสาไห้

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

10

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอป่าโมก

นายภิวัฒน์วงศ์ คําสีเขียว

สบ.คบ.

081-9911973

คบ.มหาราช (สชป.10)

ศูนย์เรียนรู้ตําบลบางเสด็จ

อําเภอโพธิ์ทอง

นายพชร บางตระกูล

สบ.1 คบ.ยางมณี

081-8517523

คบ.ยางมณี

ศูนย์องครักษ์

12

อําเภอวิเศษชัยชาญ

นายศิโรตน์ ลิขิตวรรณการ สบ.7 คบ.ชัณสูตร

086-0637599

คบ.ชัณสูตร

ศูนย์การเร้ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

12

อําเภอสามโก้

นายอภิชาติ ธีราภรณ์

081-7984198

คบ.ชัณสูตร

ศูนย์การเร้ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

12

อ่างทอง

สบ.6 คบ.ชัณสูตร

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

1. หลักการชลประทาน
นายพรปวีณ์ แสง
2. ระบบสูบน้ํา
ฉาย/โทร.
ี
่
่
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายอํานาจ ศรีบัว
ทอง/โทร.
081 9912369/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางเบญจมาศ
ร่วม
ทองพูล/โทร.
081
3045152/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายถนอม
แก้ว

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

9

จันทบุรี

อําเภอแสวงหา

นายอภิชาติ ธีราภรณ์

สบ.6 คบ.ชัณสูตร

081-7984198

คบ.ชัณสูตร

ศูนย์การเร้ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

อําเภอเมืองจันทบุรี

นายพรพรหม อุ่นแท่น

สบ.1 คป.จันทบุรี

092-261-7586

คป.จันทบุรี

อําเภอเมืองจันทบุรี

9

อําเภอขลุง

นายพรพรหม อุ่นแท่น

สบ.1 คป.จันทบุรี

092-261-7586

คป.จันทบุรี

9

อําเภอแหลมสิงห์

นายพรพรหม อุ่นแท่น

สบ.1 คป.จันทบุรี

092-261-7586

คป.จันทบุรี

9

อําเภอเขาคิชฌกูฎ

นายพีรเดช โมขะสมิต

สบ.3 คป.จันทบุรี

081-945-1983

คป.จันทบุรี

9

อําเภอท่าใหม่

นายโสภณ หอยสังห์

สบ.2 คป.จันทบุรี

086-314-6417

คป.จันทบุรี

9

อําเภอแก่งหางแมว

นายโสภณ หอยสังห์

สบ.2 คป.จันทบุรี

086-314-6417

คป.จันทบุรี

9

อําเภอนายายอาม

นายโสภณ หอยสังห์

สบ.2 คป.จันทบุรี

086-314-6417

คป.จันทบุรี

9

อําเภอมะขาม

นายพีรเดช โมขะสมิต

สบ.3 คป.จันทบุรี

081-945-1983

คป.จันทบุรี

9

อําเภอโป่งน้ําร้อน

นายพีรเดช โมขะสมิต

สบ.3 คป.จันทบุรี

081-945-1983

คป.จันทบุรี

9

อําเภอสอยดาว

นายพีรเดช โมขะสมิต

สบ.3 คป.จันทบุรี

081-945-1983

คป.จันทบุรี

11

ฉะเชิงเทรา

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยโท อริยะ ถึงแสง

สบ.2 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 089-247-5621

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

9

ฉะเชิงเทรา

อําเภอบางคล้า

นายไพบูลย์ ศรีประดิษฐ

สบ.4 คบ.บางพลวง

คบ.บางพลวง

ศูยน์เรียนรู้การเพิ่มประสิทิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศูยน์ขยาย) ม.4 ต.หัวไทร

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว

นายพิทยา ฤากิจ

สบ.1 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 092-649-1779

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

11

081-902-3418

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมศักดิ์ วัล
ร่วม
ลานนท์/โทร.
089 9313902/
การบริหารการจัดการน้ําแบบมี นายสุ
ภาพ โนรี
ส่วนร่วม, ประชาสัมพันธ์ห้าม
ปลูกข้าวนาปรัง

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ป่าโมก

ข้าว

การลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

นายประโยชน์ เฉลิ่ม
กลิ่น/089-8845886/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามหาราช

คําหยาด

โพธิ์ทอง

ข้าว

การลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

น.ส.ปิยวรรณ บุญทา/
081-7328797/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

ไผ่ดําพัฒนา

วิเศษชัยชาญ

ข้าว

การลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

นายอุดม ศรีทอง/
086-6041263/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

สามโก้

ข้าว

นายอัมพร โตเสม/
086-7077020/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

แสวงหา

ข้าว

1. การลดอัตราการใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าว
2 การลดอัต้ ราการใช้เมล็
ิ่ ด
1.

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชัณสูตร

เมืองจันทบุรี

มังคุด

ตะปอน

ขลุง

มังคุด

พลิ้ว

แหลมสิงห์

มังคุด

ชากไทย

เขาคิชฌกูฎ

มังคุด

ทุ่งเบญจา

ท่าใหม่

ทุเรียน

เขาวงกต

แก่งหางแมว

ยางพารา

วังโตนด

นายายอาม

มังคุด

ฉมัน

มะขาม

ลองกอง

โป่งน้ําร้อน

โป่งน้ําร้อน

ลําไย

ทับช้าง

สอยดาว

ผัก

บางเตย

เมือง

ข้าว

บางคล้า

บางคล้า

มะม่วง

การผลิตมะม่วงนอกฤดูการ
พัฒนาคุณภาพมะม่วง

ดอนเกาะกา

บางน้ําเปรี้ยว

ข้าว

มงคลธรรมนิมิต
ทวี/โทร.
0944159/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน 086
นายขวั
ญเรือน ศรี วังน้ําเย็น
ร่วม
สวัสดิ์/โทร.
081
9443038/
การบริหารจัดการน้ํา
นายปรี
ชา ปิยา
พลับพลา

รมย์/โทร.
อําเภอขลุง
การบริหารจัดการน้ํา
นางสาวทองใส
สมศรี/โทร.
อําเภอแหมสิงห์
การบริหารจัดการน้ํา
นายอุทัย ดาวไสว/
โทร.
อําเภอเขาคิชฌกูฎ
การบริหารจัดการน้ํา
นายกิติภูมิ พรเจีย/
โทร.
อําเภอท่าใหม่
การบริหารจัดการน้ํา
นายอุดม วรัญญู/
โทร.
อําเภอแก่งหางแมว
การบริหารจัดการน้ํา
น.ส.อารีรัตน์ พูล
ปาล/โทร.
อําเภอนายายอาม
การบริหารจัดการน้ํา
นายสมศักดิ์ เลข
การ/โทร.
อําเภอมะขาม
การบริหารจัดการน้ํา
นายธีรเซษฐ บํารุง
รักษ์/โทร.
อําเภอโป่งน้ําร้าน
การบริหารจัดการน้ํา
นายปัญญา หมูคํา/
โทร.
อําเภอสอยดาว
การบริหารจัดการน้ํา
นายสิงไพ จําปา
แดง/โทร. 084
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวินัย ไชยมโน/
เกษตร ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วม
โทร.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
081-8651963/

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

บางเสด็จ

ร่วม

12

จุดเด่นของศูนย์

วงศ์/โทร.
086-1471868/

นางวรรณวิภาร์ คง
สําราญ/089-9128669/
พันธุ์ข้าว
21. เทคนิคการเตรี
้
่
ิ
ยมต้นมังคุด นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต /
2. เทคนิคการตัดแต่งมังคุด
092-2474672/
การผลิตสินค้าคุณภาพและได้ นางศิริรัตน์ สมนึก/
มาตรฐานตามระบบ GAP
092-2474685/
ลดต้นทุนการผลิต
นางลําไพร ปรีชาโชติ/
080-5669264/
1. เทคโนโลยีการผลิต
นางสาวสวรส แดงท่า
2. มังคุดคุณภาพ
ขาม /084-7818258/
1. การจัดการศัตรูพืชแบบ
นางอาภาพร ช่างถม/
ผสมผสาน
081-1371039/0921. การเพิ่มประสิทธิภาพการ นางสาวศศิธร ประมวล
ผลิต
/086-3870462/
1. การผลิตมังคุดอินทรีย์
นางวรรษมาส แสงประ
2. การลดต้นทุนการผลิต
ทุม/080-5650225 /
1. การปรับปรุงคุณภาพลองกอง นางสาวศรีสุดา พรมพิมพ์
2. การลดต้นทุนการผลิต
/039-389006 /
การผลิตลําไยนอกฤดู
น.ส.วิรัตน์ เล้าประสริฐ/
092-2474677/
1. ผักปลอดสารพิษ
นายบริบูรณ์ โอฐยิ้ม
2. การใช้สารชีวภัณฑ์
พราย/092-2474705/
1.การทําปุ๋ยสั่งตัด
นายสมปอง จันทร์กุบ/
2.โรงเรียนเกษตรกร
089-6425779/
นางณัฐญามน กาญจ
นะ/0814548781/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางพลวง

นายนิยม ขันแก้ว /
1.การใช้ปุ๋ยสั่งตัด
2.การทํานาโดยโดยวิธีโยนกล้า 089-9222249/
3 การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต

11

อําเภอบางปะกง

นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร

สบ.4 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 086-816-0483

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

ศูนย์เรียนรู้ตําบลท่าสะอ้าน

การบริหารจัดการโดยเกษตรกร นายวินัย นาคศิริ/ พิมพา
มีส่วนร่วม, หลักการชลประทาน โทร. -/
และสถานการณ์น้ําในพื้นที่

บางปะกง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. ลดการใช้สารเคมี
3. การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน

11

อําเภอบ้านโพธิ์

นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ สบ.3 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 081-480-9610

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

ศูนย์เรียนรู้ตําบลหนองบัว

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมยศ น่วม
ร่วม
รัศมี/โทร.
081-5893008/

บ้านโพธิ์

ข้าว

1.ใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ในนาข้าว นางพักตร์นดา จงเจริญ/
2.ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่หมักเอง 089-1701803/
3.ใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าและบิว
เวอเรีย

หนองบัว

10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการชลประทาน
จันทบุรี
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต

นายชํานาญ หมีรกั ษา/
086 0540747/

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

9

ฉะเชิงเทรา

อําเภอพนมสารคาม

นายฉัตรชัย หอยสังข์

สบ.1 คป.ฉะเชิงเทรา

081-699-9530

คป.ฉะเชิงเทรา

9

ฉะเชิงเทรา

อําเภอสนามชัยเขต

นายกิตติศักดิ์ ภัคภาคิน

สบ.2 คบ.คลองสียัด

081-888-2930

คบ.คลองสียัด

9
9

ฉะเชิงเทรา

9
11

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอราชสาส์น

นายไพบูลย์ ศรีประดิษฐ

สบ.4 คบ.บางพลวง

081-902-3418

คบ.บางพลวง

อําเภอแปลงยาว

นายนภดล วิศาลกมล

สบ.3 คป.ฉะเชิงเทรา

081-888-2930

คป.ฉะเชิงเทรา

อําเภอท่าตะเกียบ

นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์ สบ.1 คบ.คลองสียัด

081-699-9530

คบ.คลองสียัด

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ม.6 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.
ศูนย์เิ รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําใน นายไพริน นพ
ปัจจุบัน / รณรงค์ใช้น้ําอย่าง
กัณฑ์/โทร. -/
ปการบริหั ารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบํารุง ศรีใย/
เกษตร ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.
ร่วม
โทร.
ฉะเชิงเทรา
081 7555971/
1.ศูยน์เรียนรู้การเพิ่มประสิทิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวัฒนา โพธา/
โทร.
เกษตร (นายวัฒนา โพธา) หมู่ที่ 8 ต.เมืองใหม่ ร่วม
2ศูนย์เรีย์ นรู
ี ้การเพิ
้ ่มประสิ
ิ ทธิภี าพการผลิ
ํ
์
085 4311310/
ตสินค้า หลักสูตรการบริหารจัดการน้ํา นายทองพู
ล โฉม
เกษตร อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบมีส่วนร่วม
สะอาด/โทร.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสว่า4ง พรศรี//

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

ท่าถ่าน

พนมสารคาม

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิต

ทุ่งพระยา

สนามชัยเขต

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง

นางสาวสมรัตน์ ประสิทธิ์
เสริฐ /
/ นทด/
นางอัญชนะ เกงขุ

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา
10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาคลองสียัด

นายสมนึก สายพนัส/
089-5357770/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางพลวง

นายวิรัต ตันศรี/
087-1444864/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

0817257038/

เมืองใหม่

ราชสาส์น

ไร่นาสวนผสม

วังเย็น

แปลงยาว

มะนาว

คลองตะเกรา

ท่าตะเกียบ

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิต
นายชัชวาลย์ ลิ้มประ
2. การกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี สิทธิศกั ดิ์/098 2547153/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาคลองสียัด

คลองเขื่อน

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นายณรงค์ ภัทรขวัญ/
2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี 099-1651694/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานุชิต

เมือง

ข้าว

1.การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
2.การแปรรูปข้าว

นายทินกร เหล่าหัชกุล/
080-6467828/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

ร่วม
โทร. -/
เกษตร
ตําบลคลองตะเกรา อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษการบริหารการจัดการน้ําแบบมี นายสุชาติ เสน่หา คลองเขื่อน
ส่วนร่วม, ประชาสัมพันธ์ห้าม
/โทร.
ปลูกข้าวนาปรัง
081-5904909/

1. การทําไร่นาสวนผสม
2. การผลิตมะนาว

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

อําเภอคลองเขื่อน

นายพิทยา ฤากิจ

สบ.1 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 092-649-1779

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

อําเภอเมืองชลบุรี

ดุสิต ศุกลรัตน์ชัย

วิศวกรโครงการ

081-279-8420

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําชลประทาน นายเริงวุฒิ รูปขํา
เกษตร (ข้าว)
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ดี/โทร. -/

9

อําเภอพานทอง

สุเมธ บุญโฉม

สบ.1 คป. ชลบุรี

086-339-6022

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําชลประทาน นายศุภกิจ รักษา หนองหงษ์
เกษตร (ข้าว)
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ญาติ/โทร.

พานทอง

ข้าว

1. ใช้สารชีวภาพและชีวภัณฑ์
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

นายพิชัย สินธุภูมิ/
086-7445782/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอพนัสนิคม

สุเมธ บุญโฉม

สบ.1 คป. ชลบุรี

086-339-6022

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําชลประทาน นายดิลก พวงภู่/
เกษตร (ข้าว)
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
โทร.

พนัสนิคม

ข้าว

1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. การแปรรูปข้าว

น.ส.ฉัตราภรณ์ ฤทธิ
พันธุ์วรกุล/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอเกาะจันทร์

สุเมธ บุญโฉม

สบ.1 คป. ชลบุรี

086-339-6022

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (ข้าว)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นางชัชญา บัวพา/ ท่าบุญมี
โทร. -/

เกาะจันทร์

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายชัยพร เลาหล้า /081
9468890/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอศรีราชา

เจิดศักดิ์ หอมศิริ

เจ้าพนักงานการเกษตร

092-972-3842

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (มะพร้าว)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นางจงใจ เตชะ
มา/โทร.

บางพระ

ศรีราชา

มะพร้าว

การเลี้ยงแตนเบียนกําจัด
หนอนหัวดํามะพร้าว

นางสาววารุณี พิมพ์
แพทย์ /081-0582044/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอบางละมุง

สมชาย ไพลิน

สบ.2 คป. ชลบุรี

084-945-9426

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (มะพร้าว)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายวิชาญ บํารุง
ยา/โทร. 083

โป่ง

บางละมุง

มะพร้าว

การเลี้ยงแตนเบียนกําจัด
หนอนหัวดํามะพร้าว

นางนงนุช กลั่นนุช/092
2474600/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอสัตหีบ

สมชาย ไพลิน

สบ.2 คป. ชลบุรี

084-945-9426

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (มันสําปะหลัง)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายสมนึก พุ่ม
พืชผล/โทร. 089

สัตหีบ

สัตหีบ

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง

นางสาวอภิญดา ก่าน
หงษ์ /092 6308458/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอบ้านบึง

เจิดศักดิ์ หอมศิริ

เจ้าพนักงานการเกษตร

092-972-3842

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (ข้าว)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายวิทยา ดําจับ/ หนองบอนแดง
โทร.

บ้านบึง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การแปรรูปข้าว

นายไพโรจน์ ปรารมภ์/
0907392861/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอหนองใหญ่

ทนงศักดิ์ มูลใจตา

สบ.3 คป. ชลบุรี

080-802-5249

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (มันสําปะหลัง)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายชาญชัย
อมรบดีรักษ์/โทร.

หนองใหญ่

หนองใหญ่

มันสําปะหลัง

น.ส.อัญชัญ อยู่สบาย/
084-7835640/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอเกาะสีชัง

ดุสิต ศุกลรัตน์ชัย

วิศวกรโครงการ

081-279-8420

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (เห็ดนางฟ้า)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายวีรพงษ์ ศิ
ริวรรณ์/โทร. -/

ท่าเทววงษ์

เกาะสีชัง

1. การจัดการศัตรูพืชมัน
สําปะหลัง
ใ ้ป๋ ดนางฟ้
ี ่ าั ป๋
เพาะเห็ด , ปลูกผัก 1. การเพาะเห็
2. การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

นายวิรัตน์ ทองจีน/
090-3935262/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

9

อําเภอบ่อทอง

ทนงศักดิ์ มูลใจตา

สบ.3 คป. ชลบุรี

080-802-5249

คป. ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัด
เกษตร (อ้อย)
ชลบุรีและทัว่ ประเทศ

นายดิเรก แซ่ฮ้อ/ วัดสุวรรณ
โทร.

บ่อทอง

อ้อยโรงงาน

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข
/089 2451939/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชลบุรี

อําเภอเมืองตราด

นายยศพล สยามไชย

สบ.1 คป.ตราด

089-763-3715

คป.ตราด

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง

หนองคันทรง

เมือง

ข้าว

นายยศพล สยามไชย

สบ.1 คป.ตราด

089-763-3715

คป.ตราด

-

ไม้รูด

คลองใหญ่

ทุเรียน

-

กล่อมสังข์/โทร.
081 8655924/
นายวาทิ
น จีนาว

แหลมงอบ

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นางนิภาวรรณ ประสิทธิ
2. การปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ นาวา/089-2395007/
ื่ ตทุเรียนคุณภาพ GAP น.ส.ชนิภา เขียวณรงค์/
1.่ การผลิ
2. ผลิตเชื้อราไตรโคเดอมาร์ 086-9297115/
ป้ การลดต้
ั ํ นั ทุโ นการผลิ
่ ตี
1.
นายพระรถ บุญตูบ /

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด

อําเภอคลองใหญ่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเชิด วงศ์สา/
ร่วม
โทร.
092 7794467/
นายคมญ์
คริษฐ์

ทุเรียน

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ิ ตทุเรียนคุณภาพ
1. ผลิ

9

9
9
9
9

ชลบุรี

ตราด

อําเภอแหลมงอบ
อําเภอเกาะช้าง

นายยศพล สยามไชย
นายยศพล สยามไชย

สบ.1 คป.ตราด
สบ.1 คป.ตราด

089-763-3715
089-763-3715

คป.ตราด
คป.ตราด

-

-

เหมือง

หนองปรือ

บางปิด
นิช/โทร.
096 1073770/ทัศ เกาะช้าง
นายสมโภชน์
มากร/โทร.
086 1440775/

เกาะช้าง

089 2476965/

นางประทุม เสนกุล /
2. ใช้ศัตรูธรรมชาติและสารชีว 039-586180/
ิ ี
ั ใ์

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

9

อําเภอเกาะกูด

นายยศพล สยามไชย

สบ.1 คป.ตราด

089-763-3715

คป.ตราด

ตําบลเกาะกูด ม.2 ต.เกาะกูด

9

อําเภอเขาสมิง

นายชัยกร ลุนทา

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 092-432-9333

คป.ตราด

ศูนย์เรียนรู้ ม.8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง

9

อําเภอบ่อไร่

นายชัยกร ลุนทา

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 092-432-9333

คป.ตราด

-

9

นครนายก

9

อําเภอบ้านนา

9
11

อําเภอเมืองนครนายก นายกนก ตราชู

นครนายก
ปราจีนบุรี

นายสัญชัย นิลน้อย

สบ.3 คป.นครนายก
สบ.2 คป.นครนายก

084-639-7156
089-747-1633

คป.นครนายก
คป.นครนายก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การใช้น้ําอย่างมีคุณค่า เพือให้
เกษตร ตําบลบ้านพริก
เกิดประโยชน์สูงสุด

อําเภอปากพลี

นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม

สบ.1 คป.นครนายก

081-436-4970

คป.นครนายก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การใช้น้ําอย่างมีคุณค่า เพือให้
เกษตร ตําบลเกาะหวาย
เกิดประโยชน์สูงสุด

อําเภอองครักษ์

นายเกียรติพงศ์ วานิชย์
เจริญ

สบ.4 คบ.รังสิตใต้

081-689-1378

คบ.รังสิตใต้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การใช้น้ําอย่างมีคุณค่า เพือให้
เกษตร ตําบลศรีษะกระบือ
เกิดประโยชน์สูงสุด

สบ.1 คป.ปราจีนบุรี

098-441-5452

คป.ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.เมือง

9

อําเภอศรีมหาโพธิ

นายชัยวัฒน์ ศิริโชคปรีชา

สบ.1 คป.ปราจีนบุรี

098-441-5452

คป.ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.ศรีมหาโพธิ

9

อําเภอศรีมโหสถ

นายกิตติ ตั้นเจริญ

สบ.1 คบ.บางพลวง

081-377-5046

คบ.บางพลวง

ศรีมโหสถ

อําเภอบ้านสร้าง

นายพงษ์ชัย ล้ําเลิศ

สบ.2 คบ.บางพลวง

081-697-2970

คบ.บางพลวง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรบ้านย่านสมบูรณ์

อําเภอประจันตคาม

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์

สบ.2 คป.ปราจีนบุรี

081-864-9969

คป.ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.ประจันตคาม

9

ปราจีนบุรี

9
9

อําเภอกบินทร์บุรี

9
9
9
9

ระยอง

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์

สบ.2 คป.ปราจีนบุรี

081-864-9969

คป.ปราจีนบุรี

อําเภอนาดี

นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์

สบ.2 คป.ปราจีนบุรี

081-864-9969

คป.ปราจีนบุรี

อําเภอเมืองระยอง

นายชาญชัย ศรีวิรัช

สบ.1 คป.ระยอง

095-771-5181

คป.ระยอง

อําเภอบ้านฉาง

นายชาญชัย ศรีวิรัช

สบ.1 คป.ระยอง

095-771-5181

คป.ระยอง

อําเภอบ้านค่าย

นายอรุษ เทียนสว่าง

สบ.2 คป.ระยอง

092-461-4261

คป.ระยอง

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.กบินทร์บุรี

เกษตร ต.หนองบัว (มังคุด)
9

อําเภอนิคมพัฒนา

นายอรุษ เทียนสว่าง

สบ.2 คป.ระยอง

092-461-4261

คป.ระยอง

9

อําเภอปลวกแดง

นายกิตติพศ สอนสุภาพ

สบ.4 คป.ระยอง

088-282-6683

คป.ระยอง

9

อําเภอแกลง

นายอนุพงศ์ ผดุงนึก

สบ.3 คป.ระยอง

088-293-6062

คป.ระยอง

9

อําเภอเขาชะเมา

นายอนุพงศ์ ผดุงนึก

สบ.3 คป.ระยอง

088-293-6062

คป.ระยอง

ให้ความรู้ด้านสถานการณ์น้ํา
การบริหารจัดสรรน้ํา วาง
้ํ
ี ่ น่ ้ํา
ให้ความรูใ้ด้า้ นสถานการณ์

/โทร.
085
นายวิ0845797/
เชียร ศรแก้ว/ เขาพระ
โทร.
088 6121154/
นายนริ
นทร์ เบญจ บ้านพริก

การบริหารจัดสรรน้ํา วาง
้ํ
ี ่ น่ ้ํา
ให้ความรูใ้ด้า้ นสถานการณ์

เกาะกูด

มะพร้าว

เขาสมิง

ทุเรียน

บ่อไร่

สับปะรด

เมือง

ั

ป

4 44 /

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด

การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสาน

นายจักรพรรดิ์ บรรจง/
086-4358461/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด

นายนฤพนธ์ สุ
โพธิวรรณ/
081 8704294/
นางสาวบุ
ญถม คําภาค /

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตราด

ข้าว

1. ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดเชื้อ
2. ระบบการจัดการคุณภาพ
GAP
1. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

087-5874938/

บ้านนา

ข้าว

2. การจัดการศัตรูพืช
3 การผลิติ เมล็ด็ พันั ธุ์ข์ ้า้ ว
1.

ปากพลี

ข้าว

องครักษ์

ข้าว

เมือง

ทุรียน

ศรีมหาโพธิ

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครนายก

#REF!

1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน
1. การผลิตตามระบบ GAP
2. ลดต้นทุนการผลิต

นายอนันต์ พันสด/
080-0927341/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษารังสิตใต้

นายพิษณุ ถือมั่น /
088-6010680/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

มันสําปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

นางสาวธันยดา ธันสมัย/
081-9452445/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

ศรีมโหสถ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายไพรทูล สุขสวัสดิ์
/080-4949113/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

บ้านสร้าง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.วรนุช สาธุ/
089-5437183/

10,000.00

ประจันตคาม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุรพร พงษ์ประเสริฐ
ชัย/091-7678648/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

นาแขม

กบินทร์บุรี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายประสาน นักเคน
/094-5494807/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

สะพานหิน

นาดี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.น้ําทิพย์ เกตุสวัสดิ์/
081-3775246/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

บ้านแลง

เมือง

ไม้ผล

นางเรณู ธรรมเจริญ/
081-7824761/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

บ้านฉาง

บ้านฉาง

มันสําปะหลัง

1. การป้องกันกําจัดแมลงวัน
ผลไม้
ํ ้ํ ฒนาคุ
ั ี ณภาพผลผลิ
่ื ั ต
1. การพั

นายไพฑูรย์ นาคเกษม /
087-3227935/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางสุกัลยา เสียงเสนาะ/
2. การปรับปรุงคุณภาพมังคุด 086–8873260 /
ื ่ยว
การป้องกัั นกําจัั ดโรคเหี
นายอาระยะ บุรีเทศ /
086-1550831/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง
10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

หลีกชั่ว/โทร.

โทร.

ร่วม

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

10,000.00

อ่อน/โทร.
087-0731757/
นายมนัส ฮวดจึง/ ดงขี้เหล็ก
โทร. -/

นายบุญธรรม ต้น
น้อย/โทร.

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายสายชล เจริญพร /
089-6972256/

2. การลดต้นทุนการผลิต
หนองบัว

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางพลวง

บ้านค่าย

มังคุด

นิคมพัฒนา

สับปะรด

ปลวกแดง

สับปะรด

การผลิตสับปะรดสดเพื่อสร้าง น.ส.ชุรีรัตน์ สาเสาร์/
โอกาสทางการตลาด
081-3403241/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

แกลง

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เศรษฐกิจพอเพียง

นายมานพ โปษยา
อนุวัตร์/089-0971124/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

เขาชะเมา

มังคุด

1.ผลิตมังคุดคุณภาพ (GAP)

นางประทุมทิพย์ สิน
เปี่ยม/086-0640073/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระยอง

โทร.

ร่วม

จุดเด่นของศูนย์

#REF!

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริั หารจัดปการน้ําแบบมีส่วน นายวิชัย ไพโรจน์/ / มะขามคู่
โทร.
เกษตร ต.มะขามคู่ (สัปปะรด)
ร่วม
อ
ตาสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริั หารจัดปการน้ําแบบมีส่วน นายเสถียร4เสื4/
ขวัญ/โทร.
เกษตร ต.ตาสิทธิ์ (สัปปะรด)
ร่วม
ญก่อ กร่ํา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริั หารจัดปการน้ําแบบมีส่วน นายสมชาย บุ4/
เกื้อ/โทร.
เกษตร ต.กร่ํา (มังคุด)
ร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริั หารจัดปการน้ําแบบมีส่วน นายอุดร สมบูร/ณ์/ น้ําเป็น
เกษตร ต.น้ําเป็น (มังคุด)

สินค้าหลัก

10,000.00

นายนิคม น้อยเสน/ หัวหว้า
โทร.
การบริหารจัดสรรน้ํา วาง
ใ
้
ํ
้
ี
่
่
โคกปีบ
ปลูกปอเทือง และการใช้จุรินทรีย์ นายจําเริญ นํา
ภาว์/โทร.
089 6614801/
การบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ นายสุ
นทร สังศิริ/ บางเตย
ชลประทาน
โทร.
089
ให้ความรู้ด้านสถานการณ์น้ํา
นางวิ8124745/
ไลวรรณ
ประจันตคาม
การบริหารจัดสรรน้ํา วาง
้ํ
ี ่ น่ ้ํา
ให้ความรูใ้ด้า้ นสถานการณ์

อําเภอ

น.ส.ธนัญชา สุขโสม/
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 097-1954461/
31. การใช้ํ ปุ๋ยั อินั ทรียื ์แโ ทนปุิ ๋ยี เคมี นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว
/081-4272997/

วงษ์/โทร.
081 6546492/
นายแสวง
ธูปเงิน/ เกาะหวาย
โทร.
086
นายสั0297955/
มพันธ์ ศรี ศรีษะกระบือ

นายแสวง พุ่ม
รักษา/โทร.
การบริหารจัดสรรน้ํา วาง
ใ ้ ด้ํ การน้ําี แบบมี
่ ่ ส่วน นางสมควร ศิริ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจั
เกษตร ต.บ้านแลง (ลองกอง)
ร่วม
ภักดี/โทร.
ั
ป
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสามารถ4 /
บูรพา/โทร.
เกษตร ต.บ้านฉาง (มันสําปะหลัง)
ร่วม
ั
ป
4 มรรคผล//
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายไว
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.นาดี

ตําบลที่ตั้งศูนย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมานะ ถวิล
เกาะกูด
ร่วม
วงษ์/โทร.
086 1077992/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมานิ
ตย์ ชิงชัย/ ประณีต
ร่วม
โทร.
084 8514582/
นายเดชา
ขวัญอยู่ ด่านชุมพล

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การใช้น้ําอย่างมีคุณค่า เพือให้
เกษตร ตําบลเขาพระ
เกิดประโยชน์สูงสุด

อําเภอเมืองปราจีนบุรี นายชัยวัฒน์ ศิริโชคปรีชา

9

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

9

ระยอง

อําเภอวังจันทร์

นายเอกรักษ์ สังข์เอียด

สบ.1คบ.ประแสร์

087-604-6222

คบ.ประแสร์

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
(ทุเรียน)

11

สมุทรปราการ

นายเกียรติชัย สุรัตนากร

สบ.1 คป.สมุทรปราการ

081-854-5924

คป.ชลประทานสมุทรปราการ

11

สมุทรปราการ

อําเภอเมือง
สมุทรปราการ
อําเภอบางบ่อ

นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร

สบ.4 คบ.พระองค์ไชยานุชิต 086-816-0483

คบ.พระองค์ไชยานุชิต

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.
เมืองสมุทรปราการ
ศูนย์เรียนรู้ตําบลคลองสวน

11

สมุทรปราการ

อําเภอบางพลี

นายสมใจ ศรีสุข

สบ.2 คบ.ชลหารพิจิตร

086-802-8448

คบ.ชลหารพิจิตร

11

อําเภอพระประแดง

นายเกียรติชัย สุรัตนากร

สบ.1 คป.สมุทรปราการ

081-854-5924

คป.สมุทรปราการ

11

อําเภอพระสมุทรเจดีย์ นายเกียรติชัย สุรัตนากร

สบ.1 คป.สมุทรปราการ

081-854-5924

คป.สมุทรปราการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.
พระสมุทรเจดีย์

11

อําเภอบางเสาธง

นายโอรส ใจเสมอ

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

086-664-2225

คบ.ชลหารพิจิตร

อําเภอเมืองสระแก้ว

นายนพดล เกิดสดศรี

สบ.1 คป.สระแก้ว

081-919-5239

คป.สระแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. หลักการชลประทาน 2.
เกษตรอําเภอบางเสาธง
สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 3.
ป ส่วน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.เมือง
การบริิหารจััดการน้้ํําแบบมี

9

สระแก้ว

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
การบริหารจัดการน้ําอ่างฯประ
แสร์

นายเดิม รื่นมย์/
โทร.
085-4336223/

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางจรินทร์ คง
ร่วม
บํารุง/โทร.
การบริหารจัดการโดยเกษตรกรมีส่ นายถนอม ยัง
เจริญ/โทร.
081-6536256/
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. หลักการชลประทาน 2.
นายพร อนุพันธ์/
เกษตรอําเภอบางพลี
สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 3.
โทร.
ป
089
0104826/
ิ
ั
ํ
้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ. การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายณรงค์
สําลี
พระประแดง
ร่วม
รัตน์/โทร. -/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

พลงตาเอี่ยม

วังจันทร์

ทุเรียน

การลดต้นทุนการผลิต

นายวีระยุทธ บรรดาศักดิ์
/093-1266619/

10,000.00

แพรกษา

เมือง

ปลาสลิด

คลองสวน

บางบ่อ

ข้าว

2. การทําปลาสลิดแดดเดียว
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์แปรรูป
1. ทําแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. ลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.เมธินี เพียงอภิชาติ/
084-6577726/
นายสมนึก อิงขนร/
081-5612109/

บางโฉลก

บางพลี

ผักกะเฉด

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระองค์ไช
ยานชิต
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพิจิตร

บางน้ําผึ้ง

พระประแดง

ไม้ประดับ

พระสมุทรเจดีย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางซ่อนกลิ่น บุญ นาเกลือ
ร่วม
แช่ม/โทร.
02-8152028/

ร่วม

อําเภอ

นายสุรชัย แซ่จิว/ ศรีษะจรเข้ใหญ่
โทร.
089 996
นายบุ
ญชู 7296/
บุญ
สระขวัญ
จันทร์/โทร.
089-3936328/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาประแสร์

1. ทําน้ําหมักชีวภาพสมุนไพร น.ส.ปุณญิศา เชาว์
ไล่แมลง
ช่างเหล็ก/099-4516299/
21. ปรับิ ปรุั งพันธุ์ไม้GAP
ประดับ
นายพรเทพ แจ้งแสง
2. ขยายพันธุ์ไม้ประดับ
ทอง/089-7651102/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ

การแปรรูป

การแปรรูปผลผลิตที่ได้จากต้น นายฉัตร์มงคล อ่อน
จาก
สัมพันธ์/081-2519476/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ

บางเสาธง

มะม่วง

10,000.00

เมือง

มันสําปะหลัง

นายอภิพล ทองคํา /
1. การผลิตมะม่วง GAP
2. ทําน้ําหมักชีวภาพสมุนไพร 092-8480498/
ไ ่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
1.
นายสมุทรชัย มังสาลี/
2. ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 098 2740899/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาชลหารพิจิตร

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

9

อําเภอเขาฉกรรจ์

นายนพดล เกิดสดศรี

สบ.1 คป.สระแก้ว

081-919-5239

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.เขาฉกรรจ์ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธนาวุฒิ ยุว
ร่วม
รัตน์/โทร.
08-1744-6941/

หนองหว้า

เขาฉกรรจ์

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิต

นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก
/089-4000140 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

9

อําเภออรัญประเทศ

นายมานพ ขันธ์ชัย

สบ.2 คป.สระแก้ว

086-133-2668

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.อรัญ
ประเทศ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบัวผัน สิทธิ
พล/โทร.
ร่วม
087-1402806/

หนองสังข์

อรัญประเทศ

มันสําปะหลัง

ใช้เทคโนโลยีระบบน้ําหยด

นายเอกรัฐ มาลัย
ประเสริฐ/0897847574/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

9

อําเภอวัฒนานคร

นายมานพ ขันธ์ชัย

สบ.2 คป.สระแก้ว

086-133-2668

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.วัฒนานคร การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญประสพ ดี หนองน้ําใส
ร่วม
โสภา/โทร.
081-9879907/

วัฒนานคร

มันสําปะหลัง

นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง
1. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
2. ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน /089-2114131/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

9

อําเภอตาพระยา

นายบัญชา บรรดาพิมพ์

สบ.3 คป.สระแก้ว

092-345-1567

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ตาพระยา การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายโกเมศ เพชร
ร่วม
โกมล/โทร.
087-8322975/

ตาพระยา

มันสําปะหลัง

9

อําเภอโคกสูง

นายบัญชา บรรดาพิมพ์

สบ.3 คป.สระแก้ว

092-345-1567

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.โคกสูง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมบูรณ์ เผือก หนองม่วง
ร่วม
สีสุก/โทร.
092-2541094/

โคกสูง

มันสําปะหลัง

9

อําเภอวังน้ําเย็น

นายศรัญย์ สุพันธมาตย์

สบ.4 คป.สระแก้ว

084-799-7669

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.วังน้ําเย็น

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายหน่วง โรจนัส/ ตาหลังใน
โทร.
ร่วม
081-3855829/

วังน้ําเย็น

9

อําเภอคลองหาด

นายศรัญย์ สุพันธมาตย์

สบ.4 คป.สระแก้ว

084-799-7669

คป.สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.คลองหาด การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสง่า ผาปะทะ/ คลองหาด
ร่วม
โทร.
086-0171423/

9

อําเภอวังสมบูรณ์

นายศรัญย์ สุพันธมาตย์

สบ.4 คป.สระแก้ว

084-799-7669

คป.สระแก้ว

อําเภอเมืองชัยภูมิ

นายโชติพิสิฐ จิตต์ปราณี

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9949 1410
งาน

คป.ชัยภูมิ

6

ชัยภูมิ

ทัพราช

นายสุทิน เพ็ชรรัตน์/
098-2745199/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

การลดต้นทุนการผลิต

นายสัมฤทธิ์ อยู่คะ
เชนทร์ /
092-252-1107/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

มันสําปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

นายดรงค์ รักดี/
084-3406848/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

คลองหาด

มันสําปะหลัง

1. การวางระบบน้ําหยด
2. การผลิตมันสําปะหลังให้มี
คุณภาพ

นายจิรวัฒน์ โชติธนชว
สิทธิ์/087-8336797/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.วังสมบูรณ์ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางแว่น โฉมฉาย/ วังสมบูรณ์
ร่วม
โทร.
089-5064635/

วังสมบูรณ์

มันสําปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

นายณัฐวุฒิ ศีลลา/
0817-146668/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สระแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางนันทา ปาจิต โพนทอง
เกษตรบ้านหนองหญ้ารังกา
ร่วม (กรมชลประทาน)
เณย์/โทร.

เมืองชัยภูมิ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการการผลิต
ข้าว
ป ป้

นางทิพาพร ไพรเขียว/
098-5853997/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

6

ชัยภูมิ

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ นายวัฒนากร มูลเมืองแสน นายช่างชลประทาน ชํานาญ 09 1064 8878
งาน

คบ.พรม-เชิญ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอําพล ขึ้นภู
เกษตรบ้านหัน
ร่วม (กรมชลประทาน)
เขียว/โทร.
088-5652008/

6

แก้งคร้อ

นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์
สงเคราะห์

นายช่างชลประทาน อาวุโส 08 1601 3365

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพบ้านหนองตูม

6

อําเภอคอนสวรรค์

นายโชติพิสิฐ จิตต์ปราณี

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9949 1410
งาน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพบ้านนามน

6

อําเภอคอนสาร

นายุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 6209 9781
งาน

คบ.พรม-เชิญ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายตัน จันทร์
เกษตรบ้านโนนเตาไห
ร่วม (กรมชลประทาน)
สว่าง/โทร.
099-0297285/

อําเภอจัตุรัส

นายปริญญา จตุรพรสวัสดิ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 6856 6160
งาน

คบ.ชีบน

6

อําเภอซับใหญ่

นายประกอบ ทวีว้ฒนพงษ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1999 5754
งาน

6

อําเภอเทพสถิต

6

ตําบลที่ตั้งศูนย์

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

เกษตรสมบูรณ์

พริก

1. การลดต้นทุนการผลิตพริก
2. การเพิ่มผลผลิตพริก
3. การพัฒนาคุณภาพพริก

นางวิไลลักษณ์ ยาง
ป้อม/098-1010615/

10,000.00

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิมาลย์ แผ่น ช่องสามหมอ
ร่วม (กรมชลประทาน)
เงิน/โทร.

แก้งคร้อ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่

นางสาวสุปราณี อิน
บ้านผือ /

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสว่าง นรา
ร่วม (กรมชลประทาน)
พงษ์/โทร.

ศรีสําราญ

คอนสวรรค์

ข้าว

นางทองวัน ลีกอก/
086-8640735/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

โนนคูณ

คอนสาร

ข้าว

1. การลดต้นทุนการการผลิต
ข้าว
ิ
การลดต้นทุนการผลิ
ต์ ข้ิ าว

นางสุนันทา แก้งทอง/
086-2638691/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพรม-เชิญ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอุทัย ลาภเกิด/ กุดน้ําใส
เกษตรบ้านท่าแตง
ร่วม (กรมชลประทาน)
โทร.
081-0684185/

จัตุรัส

ข้าว

การเพิ่มผลผลิตข้าว

นายอดิศร เดยังรัมย์ /
098-1022548/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนบน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสนธยา สีดา/
เกษตร
ร่วม (กรมชลประทาน)
โทร.

ซับใหญ่

มันสําปะหลัง

การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ น.ส.ไฉทยา เพชรบูลย์/
ลดต้นทุน
044-731051/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

นายประกอบ ทวีว้ฒนพงษ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1999 5754
งาน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายนิคม คงพันธ์/ วะตะแบก
เกษตรบ้านโคกรัง
ร่วม (กรมชลประทาน)
โทร.

เมือง

มันสําปะหลัง

1. การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง

นายนัตทวิช สิทธิวงศ์ /
089-5804824/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

เนินสง่า

นายณัฐพิศิษฐ์ อ่อนสําลี

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 7222 1786
งาน

คบ.ชีบน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีสว่ น นายสมคิด ภิรมย์ หนองฉิม
ร่วม (กรมชลประทาน)
กิจ/โทร.
เกษตรบ้านโสกคร้อ
095-9690748/

เนินสง่า

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว

นางสาวปิยวรรณ เขิม
ขันธ์ /081-9668365/

10,000.00

6

อําเภอบ้านเขว้า

นายสิทธิพงษ์ กองคํา

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1769 5791
งาน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางหงษ์ไพรวัลย์ โนนแดง
ปิตะบุตร /โทร. -/
เกษตรบ้านหนองอุดม
ร่วม (กรมชลประทาน)

บ้านเขว้า

ข้าว

นายยุพรัตน์ จงเพียร/
089-7202974/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

6

บ้านแท่น

นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์
สงเคราะห์

นายช่างชลประทาน อาวุโส 08 1601 3365

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางมณี ขุมทอง/
เกษตรบ้านกลางถนน
ร่วม (กรมชลประทาน)
โทร.

บ้านแท่น

บ้านแท่น

ข้าว

1. การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าว
ิ ้
1. การทํปาไร่นปาสวนผสม

นางจันทร์เพ็ญ เทวา /
โทร. 089-2567171/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

6

อําเภอบําเหน็จณรงค์ นายปวิตร สุขวัจน์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 09 3578 2853
งาน

คบ.ชีบน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุพจน์ แพว
เกษตรบ้านปากจาบ
ร่วม (กรมชลประทาน)
ขุนทด/โทร.
084-9611179/

โคกเพชรพัฒนา

บําเหน็จณรงค์

ข้าว

2. การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ั นํ ทุั นการการผลิ
ี ั ื ต
1. การลดต้

6

อําเภอภูเขียว

นายวัฒนากร มูลเมืองแสน นายช่างชลประทาน ชํานาญ 09 1064 8878
งาน

คบ.พรม-เชิญ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพบ้านนามน

ภูเขียว

6

อําเภอภักดีชุมพล

นายอารมณ์ คงเกษม

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 0470 9955
งาน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสาวอัญญารัตน์ เจาทอง
เกษตร บ้านห้วยหินฝน
ร่วม (กรมชลประทาน)
ขุนสูงเนิน/โทร.

6

อําเภอหนองบัวแดง

นายอารมณ์ คงเกษม

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 0470 9955
งาน

คป.ชัยภูมิ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมีมิตร ธง
เกษตรบ้านห้วยม่วงพัฒนา
ร่วม (กรมชลประทาน)
พรรษา/โทร.

6

อําเภอหนองบัวระเหว นายสิทธิพงษ์ กองคํา

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1769 5791
งาน

คป.ชัยภูมิ

อําเภอเมือง
นครราชสีมา

นายเสาวพล วงศ์เตชิต

สบ.1 คป.นครราชสีมา

คป.นครราชสีมา

อําเภอขามทะเลสอ

นายเสาวพล วงศ์เตชิต

6

8
8
8
8

ชัยภูมิ

นครราชสีมา
นครราชสีมา

สบ.1 คป.นครราชสีมา

08-9095-7925
08-9095-7925

อําเภอขามสะแกแสง นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1997-5946
งาน
อําเภอคง
นายธีระชัย บุญยิ่ง
วิศวกรชลประทานชํานาญ 08-1389-4453
การ

คป.นครราชสีมา

บ้านหัน

อําเภอ

ซับใหญ่

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพรม-เชิญ

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนบน

น.ส.ดารุวรรณ เจริญขาม
ป้อม/081-1958286/
ข้าว
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้
คุณภาพดี

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนบน

พุทรา , มะม่วง ,
มะนาว

3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน นายทรงสันต์ วิจารย์
วงษ์/โทร.
081-9609897/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพรม-เชิญ

ภักดีชุมพล

มะขามหวาน

การลดต้นทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

หนองบัวแดง

ข้าว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธีรภัทร์ พวก วังตะเฆ่
เกษตรบ้านโปร่งนคร
ร่วม (กรมชลประทาน)
ขุนทศ /โทร.

หนองบัวระเหว

มันสําปะหลัง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน

เมือง

มันสําปะหลัง

1. การลดต้นทุนการการผลิต นางสุทธิพร พรมวิชัย/
ข้าว
081-9998691/
ิ
้
ใ
ไ
้
้
ี
นายไพยล ภูมิโคกรักษ์/
1. การใช้ระบบน้ําหยด
089-5816898/0982. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
แปลงมัิ นสําปะหลั้ งระบบน้ํา นางอรณัส การสรรพ์/

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

คป.นครราชสีมา

การแปรรูปพริก

คป.นครราชสีมา

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายแสงจันทร์ คุ้ย บ้านแก้ง
ร่วม (กรมชลประทาน)
แคน/โทร.
089-9921326/

หลักการชลประทานเบื้องต้น
การบริหารจัดการน้ํา การ
ิ ั การเพิ่มปผลผลิตโมัน
เทคโนโลยี
สําปะหลัง
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้
น้ํา
หลักการชลประทานเบื้องต้น
การบริหารจัดการน้ํา การ

นายกิตติชัย ก้อง
เสียง/โทร.
นายพงศธร ดอก/

หนองแวง

หนองจะบก

พันดุง
สันเที๊ยะ/โทร
นางกฤษติยา กฤษ ชีวึก
เชิด/โทร. -/
นายประไพ ศิริ หนองมะนาว
บุญคุณ /โทร.

หยด
ขามทะเลสอ

มันสําปะหลัง

ขามสะแกแสง

พริก

คง

มันสําปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

นางชัชฎาภรณ์ สุวรรณ
โชติ/088-3499488/

084-1680243/

นายจํานงค์ ทวนขุนทด/
083-7350855/0931. การผลิตให้ได้มาตรฐานตาม นางธิดารัตน์ สําเร็จรัมย์
/044-385046 /
ระบบ GAP
การลดต้นทุนการผลิตมัน
นายณัฐพัชร์ ศรีทรัพย์
สําปะหลัง
/085-0178198 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ
10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิง

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

8

นครราชสีมา

8
8

นครราชสีมา

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

นายอารยะ เหล่าสุวรรณ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-72427-222
งาน

คบ.มูลบน-ลําแชะ

อําเภอจักราช

นายจีรทีปต์ อภิรักขวนา
นนท์
นายดุสิต นาพิจ

คป.นครราชสีมา

อําเภอชุมพวง
อําเภอโชคชัย

8

อําเภอด่านขุนทด

8

อําเภอโนนไทย

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1760-2120
งาน
สบ.1 คบ.มูลกลาง
081-6005454

อําเภอโนนสูง

สบ.3 คบ.ลําพระเพลิง
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นายสุรวิทย์ มูลนานัด
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นายนิรุตติ พันธุโอสถ
สบ.3 คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

8

อําเภอบัวใหญ่

นายโสพจน์ จันทวาด

8

อําเภอปักธงชัย

8

นครราชสีมา

นายโอฬาร ทองศรี
นายสมพร พวงอินทร์

คบ.มูลกลาง

085-7681976
08-57656-667

คบ.ลําพระเพลิง
คบ.มูลบน-ลําแชะ

08-1878-2440

คป.นครราชสีมา

08-1997-5946

คป.นครราชสีมา

081-4282890

คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

นายยุทธไกร พิกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1760-4104
งาน
สบ.2 คบ.ลําพระเพลิง
081-8784624

คบ.ลําพระเพลิง

อําเภอประทาย

นายนิรุตติ พันธุโอสถ

สบ.3 คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

081-4282890

คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

8

อําเภอปากช่อง

นายสุรพันธ์ อินทรา

คบ.ลําตะคอง

8

อําเภอพิมาย

นายธงชัย สิริทองสาคร

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2651-521
งาน
สบ.5 คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์
08-12554-077

8

อําเภอสีคิ้ว

8

นายงวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
อําเภอสูงเนิน
นายงวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
อําเภอห้วยแถลง
นายยงยุทธ หมายชื่น
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
อําเภอเสิงสาง
นายกิตติศักดิ์ ปาลตานนท์ นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
อําเภอบ้านเหลื่อม
นายธีระชัย บุญยิ่ง
วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ
อําเภอหนองบุญมาก นายจีรทีปต์ อภิรักขวนา นายช่างชลประทานชํานาญ
นนท์
งาน
อําเภอแก้งสนามนาง นายโสพจน์ จันทวาด
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
อําเภอโนนแดง
นายธีระชัย บุญยิ่ง
วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ
อําเภอวังน้ําเขียว
นายเฉลิมรุจน์ ลือโลก
สบ.1 คบ.ลําพระเพลิง

8

อําเภอเทพารักษ์

นายสุรวิทย์ มูลนานัด

8

อําเภอเมืองยาง

นายดุสิต นาพิจ

8

อําเภอพระทองคํา

นางสาวมุทิตา เพ็ชรจะบก นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1997-5946
งาน

8
8
8
8
8
8
8

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอครบุรี

8

8

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

คป.นครราชสีมา

คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

08-1878-2440

คป.นครราชสีมา

08-1878-2440

คป.นครราชสีมา

08-7668-7387

คป.นครราชสีมา

08-1999-8852

คป.นครราชสีมา

08-1389-4453

คป.นครราชสีมา

08-1760-2120

คป.นครราชสีมา

08-1760-4104

คป.นครราชสีมา

08-1389-4453

คป.นครราชสีมา

093-3264808

คบ.ลําพระเพลิง

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1878-2440
งาน
สบ.1 คบ.มูลกลาง
081-6005454

คป.นครราชสีมา
คบ.มูลกลาง
คป.นครราชสีมา

ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองรัง

การบริหารจัดการน้ํา

นายศรัญพงค์ แสง
วินาวรกุล/โทร.
081-0735207/
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอําเภอจักราช
การบริหารจัดการน้ํา
นายอรุณ วิฑูรย์
พันธ์/โทร.
การบริการจัดการชลประทาน นายจันที ประทุม
ศูนย์เรียนรู้ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ภา/โทร.
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
089 9484737/
ศูนย์การเรียนรู้บ้านสระพระ
การบริหารจัดการน้ํา
นางวิลาวัณย์ แก้ว
กุลธร/โทร.
080-7278171/
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายสมชาย กุมขุน
การบริหารจัดการน้ํา การ
ทด/โทร.
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้ นายนิพนธ์ เปลี่ยน
น้ํา
กลาง/โทร.
ศูนย์เรียนรู้บ้านขามเฒ่า
หลักการชลประทาน/การ
นายประสงค์ บ่อ
บริหารจัดการน้ําแบบเกษตรกร กลาง/โทร.
มีส่วนร่วม
087 2544549/
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายบุญเลิศ ประ
การบริหารจัดการน้ํา การ
สิทธินอก/โทร.
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหัน ต.ตะคุ
การบริหารจัดการน้ําชลประทาน นายณรงค์ ตรา
ฉิมพลี/
นายโสภน วี/ระ
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดไทร
หลักการชลประทาน/การ
บริหารจัดการน้ําแบบเกษตรกร กุล /โทร.
มีส่วนร่วม
081 7601628/
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ นายประจวบ คุ้ม
ปากช่อง
การผลิตสินค้าการเกษตร
ทรัพย์/โทร.
นายพรประเสริฐ
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเตย
หลักการชลประทาน/การ
บริหารจัดการน้ําแบบเกษตรกร พัฒนกุล /โทร.
มีส่วนร่วม
085 6387514/
ไร่นาสวนผสม
การบริหารจัดการน้ํา
นายจีรศักดิ์ ปทุม
ศรี/โทร.
ไร่นาสวนผสม
การบริหารจัดการน้ํา
นายสุภัทร เป่ย
คําภา/โทร. -/
สุบรรณฟาร์ม
ความต้องการใช้น้ําของพืชและ นายจรัส สมรุส/
โทร.
วิธีการให้น้ําแก่พืช
บ้านสมบัติเจริญ
การบริหารจัดการน้ํา
นายสมศักดิ์ ป้อง
ปัญจมิตร/โทร.
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายบุญช่วย ทอง
การบริหารจัดการน้ํา การ
บ่อ /โทร.
ศูนย์เรียนรู้อําเภอหนองบุญมาก
การบริหารจัดการน้ํา
นายแสวง พาน
ทอง/โทร.
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นางสุณิสา วงษ์ชา
การบริหารจัดการน้ํา การ
ลี/โทร.
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายสุพจน์ ชีโพธิ์/
การบริหารจัดการน้ํา การ
โทร. 090–
ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ไทยสามัคคี
การบริหารจัดการน้ําชลประทาน นายอินทร์ มูลพิ
มาย/โทร.
/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณผลผลิตสิ้นค้าเกษตร หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายธารา แต่งพล
สถานการณ์น้ําทั่วไป การ
กรัง/โทร.
การบริการจัดการชลประทาน นายบุญมี หยั่ง
ศูนย์เรียนรู้ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
บุญ/โทร.
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
093 5168539/
ไร่นาสวนผสม
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้ ร.ต.อนุรักษ์ คําดี/
น้ํา
โทร.

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

แชะ

ครบุรี

มันสําปะหลัง

หนองพลวง

จักราช

ไร่นาสวนผสม

ตลาดไทร

ชุมพวง

ไร่นาสวนผสม

ท่าลาดขาว

โชคชัย

ไร่นาสวนผสม

บ้านเก่า

ด่านขุนทด

มันสําปะหลัง

มะค่า

โนนไทย

มันสําปะหลัง

ขามเฒ่า

โนนสูง

ข้าว

หนองบัวสะอาด

บัวใหญ่

ไร่นาสวนผสม

สุขเกษม

ปักธงชัย

ละมุด

ตลาดไทร

ประทาย

ข้าว

หนองน้ําแดง

ปากช่อง

มันสําปะหลัง

กระเบื้องใหญ่

พิมาย

ข้าว

ลาดบัวขาว

สีคิ้ว

มันสําปะหลัง

มะเกลือใหม่

สูงเนิน

ข้าว

ทับสวาย

ห้วยแถลง

ข้าว

กุดโบสถ์

เสิงสาง

มันสําปะหลัง

ช่อระกา

บ้านเหลื่อม

ข้าว

หนองหัวแรดบ้าน หนองบุญมาก
ซับหวายหรือ
แก้งสนามนาง
แก้งสนามนาง

มันสําปะหลัง

โนนแดง

โนนแดง

ข้าว

ไทยสามัคคี

วังน้ําเขียว

เกษตรผสมผสาน

สํานักตะคร้อ

เทพารักษ์

มันสําปะหลัง

โนนอุดม

เมืองยาง

ข้าว

หนองหอย

พระทองคํา

ไร่นาสวนผสม

ข้าว

จุดเด่นของศูนย์

1. ลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง
2 การให้น้ําด้วยระบบน้ําหยด
1. ลดต้นทุนการผลิต
2. ปรับปรุงบํารุงดิน
1. ลดต้นทุน
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย
ชีวภาพ
1. ลดต้นทุน
2. การแปรรูปผลผลิต

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

นางประภา ไตรยนํา/
081-2655818/

10,000.00

นายอุทัย หนูวุ่น/
093-5262000/093นางสาวอรุณี นิคงรัมย์/
093-3192045/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

นายสะวิก เงินโคกกรวด/
093-3192040/

10,000.00

นายวิระ ชูช่วย/
081-2665525/093นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร/
089-9171321/093นางเขมจิรา สุทธิ/
081-9558979/0933192068
นางสาวอรสา สิทธิไกร
พงษ์/086-1181748/
นายบัณฑิต เกิดมงคล/
083-3666359/093-319-

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

นายสมหมาย ชนะค้า/
093-3192173/0817185318
นางสุพัตรา รักณรงค์/
093-3192478/
นายอุทัย สมรรถชัย/
081-7189318/0621842008
นางสุธาสินี ภู่จันทึก/
089-8447916/093นางจารุรัตน์ เมี้ยน
กลาง/
นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง/
085-0257357/
นางดาวหทัย สาสิมมา/
093-3192116/
นายบันเทิง ชาวสวน/
093-3192436/089น.ส.ชลธิชา กันตะวังศ์/
093-3192122/
น.ส.อาจารี วิเศษศรี/
093-3192439/
น.ส.อโนทัย หินสูงเนิน/
087-1852343/
นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์
สระน้อย/089-9487041/

10,000.00

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิง

1. การจัดการดินและปุ๋ย
2. การอารักขาพืช
1. การเพิ่มผลผลิตข้าว
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายโสภณ ทองสถิตย์/
086-8410968/093นายคูณ ลาน้ําเที่ยง/
081-0070876/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

การทําไร่นาสวนผสม

นางสุภาภรณ์ ชัยจัน
ทึก/093-3192143/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง
1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. การใช้ระบบน้ําหยด
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าว
การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน
การลดต้นทุน
1. การลดต้นทุนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
2 การผลิตและใช้ป๋ยอินทรีย์
1. การคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม
2. การใช้สารชีวภัณฑ์
1. การลดต้นการผลิตข้าว
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว
3 การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว
1. การใช้ระบบน้ําหยดเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
การผลิตข้าวอย่างปราณีต
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การลดการใช้สารเคมี
1. การใช้ระบบน้ําหยด
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การลดต้นทุนการผลิต
1. การจัดการแปลงมัน
สําปะหลัง
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การลดการใช้สารเคมี
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลบน

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลบน

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิง
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

8

อําเภอลําทะเมนชัย

นายดุสิต นาพิจ

8

ตําแหน่ง
สบ.1 คบ.มูลกลาง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

081-6005454

คบ.มูลกลาง

8

อําเภอบัวลาย

นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นายโสพจน์ จันทวาด
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมิ นายช่างชลประทานชํานาญ
นทร์
งาน

08-1760-2120

8

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายจีรทีปต์ อภิรักขวนา
นนท์
อําเภอสีดา
นายโสพจน์ จันทวาด

ศูนย์เรียนรู้ อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

การบริการจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

คป.นครราชสีมา

ศูนย์เรียนรู้อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

การบริหารจัดการน้ํา

08-1760-4104

คป.นครราชสีมา

เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

08-1760-4104

คป.นครราชสีมา

ไร่นาสวนผสม

0812661467

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 16 บ้านโนนสําราญ ตําบล
ถลุงเหล็ก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

081-4708855

คบ.มูลกลาง

นายเพียวธรรม
ปัตโต /โทร. -/

นายประสิทธิ
เบื้องกลาง/โทร.
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายสุดสาคร
การบริหารจัดการน้ํา การ
เฮียงศร/โทร. -/
หลักการชลประทานเบื้องต้น
นายชาย ลุนกําพี้/
การบริหารจัดการน้ํา การ
โทร.
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายปาน เงินไทย/
ร่วม
โทร.
081 0652623/
การบริการจัดการชลประทาน นายอุธร มาลัย
ทอง/โทร. -/
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

ขุย

ลําทะเมนชัย

ข้าว

พระพุทธ

เฉลิมพระเกียรติ

เกษตรผสมผสาน

สามเมือง

สีดา

ข้าว

หนองหว้า

บัวลาย

ข้าว

ถลุงเหล็ก

เมืองบุรีรัมย์

ข้าว

กะสัง

เมือง

ข้าว

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

1. การลดต้นทุนผลิตข้าว
2. การทําเกษตรอินทรีย์
3 การทําไร่นาสวนผสม

นางสาวนุฐทรานันท์
กัณหาป้อง /
089 5842687/
นางสาวณภาภัช เหล็ก
ชุบ/088-4105394/
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายแสงอุทัย ช่าง
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว เกวียน/
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นายโกวิทย์ เพียรแก้ว/
2. การทําไร่นาสวนผสม
093-3192449/089-9471. การลดต้นทุนการผลิต
นางอัญชลี บุญมี/
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
086-8747402/0933191713
1. การทํานาหยอด
น.ส.กนกพร หนองนา/
2. การปลูกฝรั่งกิมจูเสริมรายได้ 085-3131861/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)
10,000.00

หน่วยงานดําเนินการ

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

บุรีรัมย์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์

8

บุรีรัมย์

อําเภอกระสัง

นายชัยวัฒน์ ธรรมสถิต
ไพศาล

สบ.3 คบ.มูลกลาง

8

อําเภอนางรอง

นายสุพจน์ สุขศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 0817603216
งาน

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกราด ตําบล
หนองไทร อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมพิศ ปราบ หนองไทร
ร่วม
ภัย /โทร. -/

นางรอง

ข้าว

1 เน้นการใช้สารชีวภาพ
2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นายชนะชัย ทินนะกร/
087-2390518/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอบ้านกรวด

นายวีระศักดิ์ มีสุข

นายช่างชลประทานชํานาญ 0810637997
งาน

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 บ้านงามเจริญ ตําบล
หนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านกรวด

มันสําปะหลัง

1. การไถระเบิดดินดาน
2 การใช้ระบบน้ําหยด

นายมงคล เกศกนกวงศ์/
086-2654058/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอประโคนชัย

นายวีระศักดิ์ มีสุข

นายช่างชลประทานชํานาญ 0810637997
งาน

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้
มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายคําพันธ์
หนองไม้งาม
ร่วม
ตระการจันทร์/โทร.
/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสุภาพร แสน จรเข้มาก
ร่วม
ธนู/โทร. -/

ประโคนชัย

ข้าว

นายขันธลักษ์ ศรีวิเศษ/
1. การผลิตข้าวอินทรีย์
2. สร้างแบรนด์ของข้าวภูเขาไฟ 093-3791449/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอพุทไธสง

นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ สบ.2 คบ.มูลกลาง

พุทไธสง

ข้าว

นางขจีรัตน์ เสาวสิงห์/
081-0680770/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

อําเภอละหานทราย

นายสมชาย เมรินทร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7903411
งาน

ละหานทราย

ข้าว

1 การผลิตข้าวอินทรีย์
2 การใช้สารชีวภัณฑ์
3 การผลิตป๋ยอินทรีย์
การลดต้นทุนการผลิต

นายวิทวัส ธีรฤท วร
พะนธรรมกุล/
093-3238115/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลํานางรอง

8

อําเภอลําปลายมาศ

สิบเอกทองเต็ม สองเมือง

นายช่างชลประทานชํานาญ 0819676724
งาน

ลําปลายมาศ

ข้าว

นายสมบัติ แคนสิงห์/
089-8458423/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอสตึก

นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ สบ.2 คบ.มูลกลาง
นายชยกร ฤทธิ์รอด
สบ.8 คป.บุรีรัมย์

089-7207735
081-8773406

คบ.มูลกลาง
คป.บุรีรัมย์

สตึก

ข้าว

1. การลดทุนการผลิตข้าว
2. การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ
3 ทําไร่นาสวนผสม
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.สินีนารถ กีรติพงศ์
พิศาล/084-9602765/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

8

อําเภอคูเมือง

นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ สบ.2 คบ.มูลกลาง

089-7207735

คบ.มูลกลาง

คูเมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางพเยาว์ เชียรรัมย์/
081-0694003/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

8

อําเภอหนองกี่

นายนคเดช ทองระย้า

วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน 0848282650

หนองกี่

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอปะคํา

นายนคเดช ทองระย้า

นายจิราเมศร์ ลีนาม
วงษ์ธนัน /
093 3191772/
นส.ลิ้นจี่ เพ็ชรนิล/
087-8723281/

8

อําเภอนาโพธิ์

นายสุรัตน์ แย้มศรี /
044-686115/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

นายสมเกียรติ ดีบาง/
044-669090/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

บุรีรัมย์

089-7207735

คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

นายสงวน กัณหา/ บ้านจาน
โทร. -/

ศูนย์เรียนรู้ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

การบริการจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

คบ.ลํานางรอง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร

นายบุญเซียง รส
หลักการชลประทาน การ
น้อย /โทร. -/
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลางน้อย ตําบล การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายจรูญ ดวง
โคกกลาง
โคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม
แก้ว/โทร.
089 0457390/
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 18 บ้านหนองจาน ตําบลนิคม การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบรรเทา ชา นิคม
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
ชํานาญ /โทร. -/
นายเอกชัย ผิว
ผ่องศรี/โทร. -/

หนองตะครอง

พรสําราญ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

การบริการจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตําบลท่า
โพธิ์ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสนั่น คลังกูล/ บุกระสัง
ร่วม
โทร. -/

วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน 0848282650

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญสุข ตําบล การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายกิตติพงษ์ จร หนองบัว
หนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
จรรย์/โทร. -/

ปะคํา

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายธาราดล จันฤาแสน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

0918286252

คป.บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อ้อยโรงงาน

อําเภอหนองหงส์

สิบเอกทองเต็ม สองเมือง

นายช่างชลประทานชํานาญ 0819676724
งาน

คป.บุรีรัมย์

หนองหงส์

ข้าว

1. การปลูกอ้อยโรงงาน
(ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาเป็น
อ้อยโรงงาน)
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์
2. การลดต้นทุนการผลิต

8

อําเภอพลับพลาชัย

นายชัยวัฒน์ ธรรมสถิต
ไพศาล

สบ.3 คบ.มูลกลาง

คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้าน้อย ตําบล การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายแสวงอภิโชติ นาโพธิ์
นาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
บาลไธสงพิสิฐ /
โทร
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองชัยศรี ตําบล
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประเสริฐ สม หนองชัยศรี
หนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
การณ์
/โทร
การบริการจัดการชลประทาน นางเฮือ ทองทา/ จันดุม
ศูนย์เรียนรู้ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. -/
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

พลับพลาชัย

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

น.ส.ศศิธร แปลงไทสง/
087-2412825/

10,000.00

8

อําเภอห้วยราช

นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมิ นายช่างชลประทานชํานาญ 0812661467
นทร์
งาน

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหว้า ตําบลโคก
เหล็ก อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โคกเหล็ก

ห้วยราช

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว

นางสุวรรณา ชาติชาตรี
/091-8271786/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

8

อําเภอโนนสุวรรณ

นายนคเดช ทองระย้า

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตําบลโกรก การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประกอบ ทัน
แก้ว อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
ค้า/โทร. -/

โกรกแก้ว

โนนสุวรรณ

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิต

นายสมนึก วัฒนกลาง/
081-2668322/0945429252

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

081-4708855

วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน 0848282650

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายโปง พิมาน
ร่วม
รัมย์/โทร. -/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

8

อําเภอชํานิ

สิบเอกทองเต็ม สองเมือง

นายช่างชลประทานชํานาญ 0819676724
งาน

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้ําอ้อม ตําบลชํานิ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุจินต์ พันธ์
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
กระโทก/โทร. -/

8

อําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์

นายธาราดล จันฤาแสน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 7 บ้านโนน ตําบลหนองแวง
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

8

อําเภอโนนดินแดง

นายสมเกียรติ เสือแก้ว

นายช่างชลประทานชํานาญ 082-8657257
งาน

คบ.ลํานางรอง

8

อําเภอบ้านด่าน

นายสาโรจน์ เหง้าพรหมมิ นายช่างชลประทานชํานาญ 0812661467
นทร์
งาน

8

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสุพจน์ สุขศรี

8

อําเภอแคนดง

นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ สบ.2 คบ.มูลกลาง
นายชยกร ฤทธิ์รอด
สบ.8 คป.บุรีรัมย์

อําเภอเมืองยโสธร

นายอธิพล

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 081-3602404
งาน

คป.ยโสธร

7

อําเภอเลิงนกทา

นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 097-9233989
งาน

คป.ยโสธร

7

อําเภอคําเขื่อนแก้ว

นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล นายช่างชลประทาน ชํานาญ 081-7604487
งาน

คป.ยโสธร
คบ.ชีล่างและเซบายล่าง

7

ยโสธร

ศรีหล้า

0918286252

นายช่างชลประทานชํานาญ 0817603216
งาน
089-7207735
081-8773406

บ้านใหม่ไชยพจน์

ข้าว(หอมมะลิ)

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ/
085-7749985/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก ตําบล
ส้มป่อย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมานพ แจ่ม
ร่วม
อัมพร/โทร.
093-4526599/

โนนดินแดง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นายโยธิน มุละสีวะ /
087-9910969/

10,000.00

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 บ้านบุ ตําบลปราสาท
อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายศีลธรรม บํารุง ปราสาท
ร่วม
แคว้น/โทร. -/

บ้านด่าน

ข้าว

ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ นางสุวรรณา ชติชาตรี/
ผลิต
091-8271786/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

คป.บุรีรัมย์

ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา ตําบล
ถาวร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ถาวร

เฉลิมพระเกียรติ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

หัวฝาย

แคนดง

ข้าว

ทุ่งแต้

เมือง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

กุดเชียงหมี

เลิงนกทา

ข้าว

คําเขื่อนแก้ว

คบ.มูลกลาง
คป.บุรีรัมย์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 081-3602404
งาน

คป.ยโสธร

7

อําเภอป่าติ้ว

นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 097-9233989
งาน

คป.ยโสธร

7

อําเภอค้อวัง

นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล นายช่างชลประทาน ชํานาญ 097-9233989
งาน

คป.ยโสธร

7

อําเภอทรายมูล

นายอธิพล

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 081-3602404
งาน

คป.ยโสธร

นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 097-9233989
งาน

คป.ยโสธร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิเชียร สี
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอป่าติ้ว
ร่วม
หมอก/โทร.
084 8256260/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวี
ระ ชาย

ดู่ลาด
ทวีป/โทร.
9595273/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน 087
นายเฉลิ
ม ใจน้อย/ ส้มผ่อ
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอไทยเจริญ
ร่วม
โทร.
093 4085875/
ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลในเมือง
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายนั
ฎฐนิช ศรีคํา หนองแก้ว
ร่วม
ภา /โทร.

เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอทรายมูล

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

อําเภอกันทรลักษ์

นายสิริไพศาล นวไชยเสนา สบ.4 คบ.มูลล่าง
นายกัณธวัตร สงวนซื่อ
สบ.5 คป.ศรีสะเกษ

087-8683076
088-5843993

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลตระกาจ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายทศพล สุวะ
ร่วม
จันทร์ /โทร.

อําเภอกันทรารมย์

นายมานะเจต พลเยี่ยม

สบ.3 คป.ศรีสะเกษ

083-3743349

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์การเรียนรู้ฯตําบลคําเนียม

8

อําเภอขุขันธ์

นายสมเกียรติ นามเสนา

นายช่างชลประทาน

086-2580636

คบ.มูลล่าง

8

อําเภอขุนหาญ

นายสมเกียรติ นามเสนา
นายรองฤทธิ์ สมหวัง

นายช่างชลประทาน
สบ.4 คป.ศรีสะเกษ

086-2580636
087-7257886

8

อําเภอปรางค์กู่

นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์

สบ.2 คป.ศรีสะเกษ

081-8770260

ศรีสะเกษ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การบํารุงดิน

นางสุชญา พันธุ์เดช/
093-3192528/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นายวิสันต์ พองชัยภูมิ/
083-5844205/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

มหาชนะชัย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การทําเกษตรผสมผสาน

นายสุริยา ละดาขันธ์ /
089-9494974/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

กุดชุม

ข้าว

การผลิตข้าวอินทรีย์

นายวีระพงษ์ พระธานี
/090-3080781/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

ป่าติ้ว

มันสําปะหลัง

1. การเพิ่มผลผลิต
2. การใช้ระบบน้ําหยด

นส.ทิพสุคนธ์ คุณ
เศรษฐ์/081-19677422/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

ค้อวัง

ถั่วลิสง

1. การผลิตถั่วลิสงปลอดภัย
2. การแปรรูปถั่วลิสง

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

ทรายมูล

ข้าว

1. การผลิตและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์
21. การลดต้ิ น้ ทุนใการผลิ
้ี ต

นางลักขณา นิลาลาด/
086-0784918/0933192556
นายสุชาติ ปกป้อง/

ร่วม

087-8683076
085-4991555

8

ฟ้าห่วน

นายปุญญวัฒน์
ชนะภักดิ์/
089 9403011/093
นายวรเดช จันธิมา /
093-3191827/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลํานางรอง

นส.กุลปริยา นาเมือง
รักษ์/080-1582498/

ร่วม

อําเภอเมืองศรีสะเกษ นายสิริไพศาล นวไชยเสนา สบ.4 คบ.มูลล่าง
นายกิตติศักดิ์ แสวงผล
สบ.1 คป.ศรีสะเกษ

8

ส้มป่อย

กู่จาน
/โทร.
8127390/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน 089
ร.ต.ฉลวย
กําจัด คูเมือง
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอมหาชนะชัย
ร่วม
ภัย/โทร.
086 0760206/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุ
วิช ธนาคุณ/ กําแมด
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอกุดชุม
ร่วม
โทร.
081 5790237/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางเตรี
ยมใจ ผ่าน กระจาย
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอป่าติ้ว
ร่วม
เมือง/โทร. -/
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอคําเขื่อนแก้ว

นายอธิพล

ศรีสะเกษ

หน่วยงานดําเนินการ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายทวี การตี/โทร. หนองแวง
ร่วม
-/

อําเภอกุดชุม

8

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

10,000.00 โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์

7

อําเภอไทยเจริญ

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายแก้ว สนโสม/
089-6292481/

นายรุ่งชัย

ศรีหล้า

จุดเด่นของศูนย์

การผลิตข้าวคุณภาพดี

อําเภอมหาชนะชัย

ศรีหล้า

สินค้าหลัก

ข้าว

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายยอดพลัง
ร่วม
พิพ่วนนอก/โทร.
082 8759331/
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 บ้านฝาย ตําบลหัวฝาย
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมบัติ ทัศน์
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วม
ไทย/โทร.
080 7987636/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายกําจร โพธิ์ศรี/
เกษตรตําบลทุ่งแต้ อําเภอเมืองยโสธร
ร่วม
โทร.
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน 090
นางยุ0428591/
พิน ทับแสง/
เกษตรตําบลเชียงหมี อําเภอเลิงนกทา
ร่วม
โทร.
089 7161288/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเนาว์
พันเดช

ชํานิ

อําเภอ

ชํานิ

7

7

โรจน์ชัยรัตน์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 086-6004667
งาน

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ไทยเจริญ

ข้าว

090-3080781/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายวิเศษ สีดีวงศ์/
098-10553994/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ยโสธร

เมือง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายนิกร ลาภเจือจันทร์
/081-9673967/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

ตระกาจ

กันทรลักษ์

ทุเรียน

การผลิตทุเรียนคุณภาพดี

นายยงยุทธ นนทโคตร/
093-3191599/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเชิดชัย จิณะ
ร่วม
แสน/โทร.

คําเนียม

กันทรารมย์

ไร่นาสวนผสม

1. การทําไร่นาสวนผสม
2. ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายธวัชชัย ดีลาส/
085-2779854/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลดองกําเม็ด

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสมาน แสง
ร่วม
ลอย /โทร. -/

ดองกําเม็ด

ขุขันธ์

ข้าว

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลพราน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเสริม หาญ
ร่วม
ชนะ/โทร.

พราน

ขุนหาญ

ทุเรียน

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลสมอ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางหลิ่ง พรชัย/
ร่วม
โทร.

สมอ

ปรางค์กู่

ข้าว(หอมมะลิ)

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางสาวสุรีรัตน์ ทอง
2. กาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อินทร์ /089-7202654/
๋ ิ ี์
นายบุญชู ลาลุน/
1. การช่ใ ว้ปยผสมเกษตรกร
2. การใช้ปุ๋ยและวิเคราะห์ดิน 086-2534369/
้ ติ ข้าว
การลดต้ปนั ทุโนการผลิ
นายสุวิมนต์ ผ่านพินิจ/
087-1059771/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ
10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ
10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

8

อําเภอไพรบึง

นายจริมเทพ ศรีจําปา

สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

084-6066-664

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลไพรบึง

8

อําเภอราษีไศล

นายชุมพล คดีธรรม
นายมานะเจต พลเยี่ยม

สบ.3 คบ.มูลล่าง
สบ.3 คป.ศรีสะเกษ

0823408805
083-3743353

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอราษีไศล

8

อําเภออุทุมพรพิสัย

นายชุมพล คดีธรรม
นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์

สบ.3 คบ.มูลล่าง
สบ.2 คป.ศรีสะเกษ

0823408805
081-8770259

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลโคกจาน

8

อําเภอยางชุมน้อย

นายชุมพล คดีธรรม
นายมานะเจต พลเยี่ยม

สบ.3 คบ.มูลล่าง
สบ.3 คป.ศรีสะเกษ

0823408805
083-3743353

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

8

อําเภอวังหิน

นายกิตติศักดิ์ แสวงผล

สบ.1 คป.ศรีสะเกษ

085-4991555

8

อําเภอห้วยทับทัน

นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์

สบ.2 คป.ศรีสะเกษ

8

อําเภอบึงบูรพ์

นายทศพร ทาโพนทัน
นายมานะเจต พลเยี่ยม

นายสุรชาติ วรครุธ/
094-5083696/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางยุพาพิน ศรียง โคกจาน
ร่วม
ยศ/โทร.

อุทุมพรพิสัย

ข้าว

การทํานาหยอดข้าวแห้ง

นายมงคล วงศ์สห
วิวัฒน์/093-3191643 /

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอยางชุมน้อย

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญร่วม สีหะ
ร่วม
วงษ์/โทร.

ยางชุมน้อย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วภักดี/
089-9486283/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอวังหิน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมยงค์ ศรีลุน/ บุสูง
ร่วม
โทร.

วังหิน

ข้าว(หอมมะลิ)

การลดต้นทุนการผลิต

นายวรวุฒิ ธรรมบุตร/
093-3191671/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

081-8770259

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลผักไหม

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายไพฑูรย์ ฝาง
ร่วม
คํา/โทร.

ผักไหม

ห้วยทับทัน

ข้าว

นายสมาน โพธิ์งาม/
084-5286748/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

สบ.2 คบ.มูลล่าง
สบ.3 คป.ศรีสะเกษ

0812040480
083-3743353

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ อําเภอบึงบูรพ์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายไพรมาตร ศรี
ร่วม
นนท์ /โทร.

บึงบูรพ์

บึงบูรพ์

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์
ิ ี ์ต
1. การลดต้ิ น้ ทุนการผลิ

นายสุริยา บุญเย็น /
085-3125070 /

10,000.00

8

อําเภอศรีรัตนะ

นายจริมเทพ ศรีจําปา

สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

084-6066-664

คป.ศรีสะเกษ

แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลุงจิน พาลี

8

อําเภอน้ําเกลี้ยง

นายจริมเทพ ศรีจําปา

สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

084-6066-664

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายพิพิส
สังขะพงษ์

นายสมเกียรติ นามเสนา
นายอมรศักดิ์ สุขแสวง

นายช่างชลประทาน
สบ.7 คป.ศรีสะเกษ

086-2580635
087-5004589

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลโคกตาล

ยางชุมน้อย

2. การแปรรูปข้าว

หลักการชลประทานและการมี นายประเสริฐ
โนนค้อ
ส่วนร่วมของประชาชนและการ พิทักษ์ /โทร.
โ
นายจิน พาลี/โทร. ศรีแก้ว
หลั้ กการชลประทานและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการ 081-1225350/
โ
นายพิพิส สังขะ รุ่งระวี
หลั้ กการชลประทานและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการ พงษ์/โทร.
้ หโารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมพวง รัตน โคกตาล
การบริ
ร่วม

อําเภอเมืองจันทร์

นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์

สบ.2 คป.ศรีสะเกษ

081-8770261

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลตาโกน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอนันต์ ศิริ
ร่วม
เรือง /โทร.

8

อําเภอเบญจลักษ์

นายจริมเทพ ศรีจําปา

สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

084-6066-664

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลเสียว

8

อําเภอพยุห์

นายรองฤทธิ์ สมหวัง
นายจริมเทพ ศรีจําปา

สบ.4 คป.ศรีสะเกษ
สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

087-7257885
084-6066-664

คป.ศรีสะเกษ
คป.ศรีสะเกษ

โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านป่าไร่

8

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายทศพร ทาโพนทัน
นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์

สบ.2 คบ.มูลล่าง
สบ.2 คป.ศรีสะเกษ

0812040480
081-8770261

คบ.มูลล่าง
คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้ฯ ตําบลผือใหญ่

หลักการชลประทานและการมี นายทวี ประโลม/ เสียว
ส่วนร่วมของประชาชนและการ โทร.
โ
นายดํารงค์ อรุณ พรหมสวัสดิ์
หลั้ กการชลประทานและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการ จรัส /โทร. -/
้ หโารจัดการน้ําแบบมีส่วน น.ส.สุภธิดา ศรีชา โดด
การบริ
ร่วม
รัตน์/โทร.

8

อําเภอศิลาลาด

สบ.3 คป.ศรีสะเกษ

083-3743353

คป.ศรีสะเกษ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตําบลกุง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมบูรณ์ นิยม/ กุง
ร่วม
โทร.

สุรินทร์

ตาโกน

นายสรยุทธ กสินธุ์มานะ
วาท
ั ทั ธ ์ กสินธุ์มานะ
ิ
อําเภอเขวาสินรินทร์ นายสรยุ
วาท

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-717-4805
งาน
081-4708855
3 างชลประทานชํานาญ 089-717-4805
นายช่
งาน

สบ.คป.1 สุรินทร์
คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอเมือง

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

สบ.คป.1 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอเขวาสินรินทร์

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอลําดวน

นายสรยุทธ กสินธุ์มานะ
วาท

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-717-4805
งาน

สบ.คป.1 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอลําดวน

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอปราสาท

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 089-063-9698
สบ.3 คบ.มูลกลาง
081-4708855

สบ.คป.2 สุรินทร์
คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอปราสาท

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 089-063-9698

สบ.คป.2 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอกาบเชิง

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

นายกาล ชมชื่น/
โทร. -/

ด่าน

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 089-063-9698

สบ.คป.2 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าอําเภอ
พนมดงรัก

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

นายอุดม ประชุม
ฉลาด/โทร.
088 7263635 /

จีกแดก

8

อําเภอกาบเชิง

นายศรัณยู ประทุมศาลา
นายชัยวัฒน์ ธรรมสถิต
ไ
นายศรั
ณยู ประทุมศาลา

8

อําเภอพนมดงรัก

นายศรัณยู ประทุมศาลา

โนนคูณ

ไร่นาสวนผสม

ศรีรัตนะ

เกษตรผสมผสาน

น้ําเกลี้ยง

ข้าว(หอมมะลิ)

นายสุทัศน์
สํารวมจิตร์ /โทร.
084
นายวุ4167913/
ฒิพงษ์

เพี้ยราม

ปราสาททอง
ประยงค์หอม/โทร.
084 498323/
นายเฉลิ
ม อ่อนคะ ตระเปียงเตีย
ตา/โทร.
098 1900136/
นายโลหะ
มิฆ
ปรือ

1. การทําไร่นาสวนผสม
นายณรงค์ฤทธิ์ พวงบุตร
2. การผลิตพืชที่ปลอดภัยและ /098-1399871/
ไ ้ การทําการเกษตรผสมผสาน นายภูรินันท์ ศรีรัตน์ /
1.
2. มีความหลากหลายของชนิด 093-3191660/
ื
1.การลดต้
นทุนการผลิตข้าว นายองอาจ แผ่นแก้ว/
2. การผลิตข้าวปลอดสารพิษ

093-3191168/089-

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ
10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ
10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

ภูสิงห์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางสาวฐิติมา วัฒน
2. การทําการเกษตรผสมผสาน ศาสตร์ /084-3516619/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

เมืองจันทร์

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายปฐพี แก้วเกษ/
061-1643900/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

เบญจลักษ์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นางวรรณภา หาคํา/
093-3191682/081-

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

พยุห์

ไร่นาสวนผสม

นายฐิตินัย เสนาสุ /
089-0257728/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ

เกษตรผสมผสาน

1. การทําไร่นาสวนผสม
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ิ ้ื ี ิ ี ์
การทําการเกษตรผสมผสาน

นายสุรัตน์ ศรียันต์/
081-3899374/

10,000.00

ศิลาลาด

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายยุทธภูมิ ดงแสนสุข
/093-3298455/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

เมืองสุรินทร์

ข้าว

นายประทีป สุขวาสนะ
/081-7253222/

10,000.00

เขวาสินรินทร์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์
31. การลดต้
ใ ้ป๋ นทุนการผลิ
่ ิ ต ์ิ

ลําดวน

ข้าว

ปราสาท

พันธุ์/โทร.

8

8

หน่วยงานดําเนินการ

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวตาม GAP

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลโนนค้อ

อําเภอเมืองสุรินทร์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

ข้าว(หอมมะลิ)

คป.ศรีสะเกษ

สุรินทร์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

ราษีไศล

084-6066-664

8

จุดเด่นของศูนย์

10,000.00 โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ

สบ.6 คป.ศรีสะเกษ

นายมานะเจต พลเยี่ยม

สินค้าหลัก

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางปรียาวรรณ ยวนพันธ์
2. การทําการเกษตรผสมผสาน /093-3191646/

นายจริมเทพ ศรีจําปา

หลักการชลประทานและการมี นายสมศักดิ์ สุคะ สุขสวัสดิ์
ส่วนร่วมของประชาชนและการ ตะ/โทร.
้ หโารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายชวนชัย บัวภู่ ส้มป่อย
การบริ
ร่วม
/โทร.

อําเภอ

ข้าว

อําเภอโนนคูณ

อําเภอภูสิงห์

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ไพรบึง

8

8

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลล่าง

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

นางผ่องใส คงเกตุ/
089-7211879/0932. การผลิตข้าวคุณภาพดี
3การผลิใตข้้ปา๋ วตามมาตรฐาน
่ ิ
์ GAP
ิ 3191955
นายพินิจ มังกร/
093-3191948/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การปลูกข้าวอินทรีย์

นายวิริยะ โอษฐงาม/
081-9994984/

10,000.00

กาบเชิง

ไร่นาสวนผสม

การจัดการไร่นาสวนผสม

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

พนมดงรัก

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวคุณภาพดี

นายกมล อู๋สูงเนิน/
093-3191933/0898442001
น.ส.กมลภา ดีพาชู/

เนตร์/โทร. -/

093-3191953/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

8

อําเภอบัวเชด

นายสิทธิพล เมืองสอน

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 087-702-5162

สบ.คป.3 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอบัวเชด

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอสังขะ

นายสิทธิพล เมืองสอน

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 087-702-5162

สบ.คป.3 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอสังขะ

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอศรีณรงค์

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอสําโรงทาบ

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอศีขรภูมิ

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอศรีณรงค์

8

อําเภอสําโรงทาบ

8

อําเภอศีขรภูมิ

นายสมัชญ์พล เตชะ
สุภานันท์

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

088-481-9174

นายสมัชญ์พล เตชะ
สุภานันท์

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

088-481-9174

นายสมัชญ์พล เตชะ
สุภานันท์

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

088-481-9174

สบ.คป.4 สุรินทร์
สบ.คป.4 สุรินทร์
สบ.คป.4 สุรินทร์

8

อําเภอรัตนบุรี

นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-949-3476
งาน

สบ.คป.6 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอรัตนบุรี

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอสนม

นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-949-3476
งาน

สบ.คป.6 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอสนม

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอโนนนารายณ์

นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-949-3476
งาน

สบ.คป.6 สุรินทร์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอโนนนารายณ์

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

8

อําเภอจอมพระ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอจอมพระ

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

อําเภอท่าตูม

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-949-3476
งาน
081-4708855
3 างชลประทานชํานาญ 089-949-3476
นายช่
งาน
089-7207735
2
นายช่างชลประทานชํานาญ 089-949-3476

สบ.คป.6 สุรินทร์
คบ.มูลกลาง

8

นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร
นายชัยวัฒน์ ธรรมสถิต
ไนายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร
นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ

สบ.คป.6 สุรินทร์
คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอท่าตูม

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

นายเวชยันต์ จันทร์เพ็ชร
089-7207735
นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ งาน
2
นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
นายช่างชลประทานชํานาญ 085-1024247
งาน

สบ.คป.6 สุรินทร์
คบ.มูลกลาง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอชุมพลบุรี

การบริหารจัดการน้ําและการมี
ส่วนร่วม

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้ อําเภอวารินชําราบ

8
7

อําเภอชุมพลบุรี

อุบลราชธานี

อําเภอวารินชําราบ

7

อําเภอสว่างวีระวงศ์

นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-1024248
งาน

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้ อําเภอสว่างวีระวงศ์

7

อําเภอนาจะหลวย

นายมารุต องค์สถาพร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

089-2813413

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอ นาจะหลวย

7

อําเภอน้ํายืน

นายต่อศักดิ์ ภูผา
นายประเทือง นาละคร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-2802009
งาน
088-1325902
พนักงานชลประทาน บ2

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้ อําเภอน้ํายืน

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

นายสุคนธ์ ชูชีพ/ สําเภาลูน
โทร.
080
1616929/
นายสนิ
ท ภูเหล่า ทับทัน
ม่วง/โทร.
063
1529165/
นายสงวน
ศิริทวี/ แจนแวน

ศรีณรงค์

ข้าว

โทร.
087
2583915/
นายสมควร
สิมา

สําโรงทาบ

ข้าว

ศีขรภูมิ

ผักไม้ผล

สําโรงทาบ

จารย์/โทร. 0933676077
นายพิ
ทักษ์/จัน

บัวเชด

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

สังขะ

เกษตรผสมผสาน

1. การลดต้นทุนการผลิต

ยาง
ทอง/โทร.
089
4247503/
นายสมาน
มนต์ดี/ ไผ่
โทร.
08
15428426/
นายสุ
รพล สอนดี/ สนม

รัตนบุรี

ข้าว

สนม

โทร.
082
1370256/
นายปรี
ดา

หนองหลวง
จําปาหอม/โทร.
094 5518759/
นางรจนา
สีวันทา หนองสนิท
/โทร.
087 0745255/
นายคํ
ามี ทองมาก/ หนองบัว
โทร.
085
นางรํ6362695/
าพึง อินทร์

สําราญ /โทร.
085
1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน นายวิ6342273/
ลัยพร พุฒิ
-การชลประทานเบื้องต้น - พวง/โทร.
การบริหารจัดการน้ํา
2 082 7509678/
1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน นายประสิทธิ์ บุญ
-การชลประทานเบื้องต้น - แก้ว/โทร.
การบริหารจัดการน้ํา
2 087 2469640/
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ นายประยง พวง
บริการจัดการชลประทานโดย จันดา/โทร.
เกษตรกรการมีส่วนร่วมด้านการ 0804632419/
อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายถนอม โพพิลา/
โทร.
ประกอบด้วย
086-2464676/
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น

จุดเด่นของศูนย์

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การปักดํากล้าต้นเดียว
3การลดต้นั ทุนการผลิต ิ
1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวคุณภาพดี

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นางภัทพิมล ไสว/
080-5908418/0933191943
นางสาวอรหทัย เกษร

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

บัว/091-8282688/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

นายพิชัย ทองพันธ์/
081-0731172/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

นางฤทัยวรรณ อุ้มบุญ/
093-3191909/0819778553 กงจักร/
นายประสาร

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

061-1190324/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

1. การลดต้นทุนการผลิต
2 .การผลิตเมล็ดพันธุ์

นางสาววรรณิศา หวังใจ/
093-3191906/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

เกษตรผสมผสาน

การทําการเกษตรผสมผสาน

นางสาวชาลินี สมถวิล/
099-1286309/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

โนนนารายณ์

มะนาว

1. การลดต้นทุนการผลิต

นายขวัญขัย สะอาดยิ่ง/
081-10741333/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุรินทร์

จอมพระ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การปลูกข้าวอินทรีย์

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

ท่าตูม

เกษตรผสมผสาน

1. การลดต้นทุนการผลิต

นายสมพงษ์ มีสิทธิ์/
089-5803369/0933191880กดา สุวรรณ
นางสาวมุ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษามูลกลาง

พันธ์/083-3588282/
นาหนองไผ่

ชุมพลบุรี

ข้าว

1. การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ นายโชค มีชัย /
2. การทําไร่นาสวนผสม
089-9474181/

10,000.00

สระสมิง

วารินชําราบ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ท่าช้าง

สว่างวีระวงศ์

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวเพ็ญแข จีรา
ระรื่นศักดิ์ /
081 9990330/
นายชาญนรงค์ กระแส
บุตร/087-9167587/

โนนสมบูรณ์

นาจะหลวย

ข้าว

น.ส.สุธาสินี สุริยะ/
089-7221464/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

สีวิเชียร

น้ํายืน

มันสําปะหลัง

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ
การเพิ่มผลผลิต

นางนิภาพร ดอกไม้/
087-5741375/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

เดชอุดม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การทําการเกษตรอินทรีย์

นายปรีดา ทัพเจริญ
089-3598895/

น้ําขุ่น

มันสําปะหลัง

การจัดการน้ําโดยใช้ระบบน้ํา
หยด

นายศุภสิทธิ์ ชันเรือง
วุฒิ/093-4947981/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง
7

อําเภอเดชอุดม

นายมารุต องค์สถาพร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

089-2813413

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอ เดชอุดม

7

อําเภอน้ําขุ่น

นายต่อศักด์ ภูผา
นายวีระยุทธ วงศาราช

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-2802009
งาน
080-7276091
พนักงานเครื่องจักรกล

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้ อําเภอน้ําขุ่นง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ
บริการจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรการมีส่วนร่วมด้านการ
อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
ประกอบด้วย
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร

นานสําเภา นันตะ กลาง
เสน/โทร.
085 1603682/
นายเมา โขนเงิน/ ตาเกา
โทร.
087-2575756/

/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง
7

อําเภอทุ่งศรีอุดม

นายต่อศักดิ์ ภูผา
นายวีระยุทธ วงศาราช

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-2802009
งาน
080-7276091
พนักงานเครื่องจักรกล

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้อําเภอทุ่งศรีอุดม

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายกอง ธิษาไชย/ โคกชําแระ
โทร. 094-508680/
ประกอบด้วย

ทุ่งศรีอุดม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสาวสุปราณี สายที
/087-4165159/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

บุณฑริก

ข้าว

นายอุบล โคตรพงษ์/
081-2662499/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

สิรินธร

ข้าว

นาสาวมยุรี ลึกลาภ/
062-3799902/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

เขมราฐ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต
3 การอนรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวคุณภาพดี
3 การผลิตข้าวอินทรีย์
1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไร่
นาสวนผสม

น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง/
087-8525695/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

นาตาล

นาตาล

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต

นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง /
084-3873688/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายธวัช แสงแดง/ โพธิ์ไทร
โทร.
ประกอบด้วย
086-2611189/
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น

โพธิ์ไทร

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี/
081-8772606/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

โขงเจียม

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิต

นายชัยพัทธ์ นวลดี /
094-2831231/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางธัญญรัศม์ เหล่าสาย/
2. การทําการเกษตรผสมผสาน 081-9266616/

- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง

7

อําเภอบุณฑริก

นายมารุต องค์สถาพร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

7

อําเภอสิรินธร

นายไกรศักดิ์ ทองหนุน

7

อําเภอเขมราฐ

นายวุฒิชัย ศรีทอง

089-2813412

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอ บุณฑริก

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8771489
งาน

คบ.โดมน้อย

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจํา อําเภอสิรินธร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้อําเภอเขมราฐ

093-5693536

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การ
บริการจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรการมีส่วนร่วมด้านการ
อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ความร้ด้านชลประทานเบื้องต้น
อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
ประกอบด้วย
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น

นายจําเริญ จําปา หนองสะโน
แดง/โทร.
085 7762725/
นางจันทร์เพ็ญ
คันไร่
ประจํา/โทร.
094 5914614/
นายทนง บุดดา แก้งเหนือ
เกย/โทร.
081-5793610 /

- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง
7

อําเภอนาตาล

นายวุฒิชยั ศรีทอง

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

093-5693537

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้อําเภอนาตาล

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นางบานเย็น
จันทร์ทัน/โทร.
ประกอบด้วย
088-4672973/
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง

7

อําเภอโพธิ์ไทร

นายวุฒิชัย ศรีทอง

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

093-5693538

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้อําเภอโพธิ์ไทร

- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง
7

อําเภอโขงเจียม

นายวุฒิชัย ศรีทอง

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

093-5693539

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้อําเภอโขงเจียม

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นางพิสมัย นิลชัย/ ห้วยยาง
โทร.
ประกอบด้วย
082-3204350/
- การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาแบบเปียกสลับแห้ง

7

อําเภอดอนมดแดง

นายเฉลิมพงษ์ ทัฬหสิริพงษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 093-3235798
งาน

คป.อุบลราชธานี

นายกิตติชัย พุ่มจันทร์

คป.อุบลราชธานี

ช่างฝีมือสนาม ช2

089-5793497

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นางจิราภรณ์ สาระ ท่าเมือง
เกษตรอําเภอดอนมดแดง
- การมีสว่ นร่วมของเกษตรกร - ไทย/โทร. -/
ความรู้ด้านชลประทานเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ํา - การทํา

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

7

อําเภอเขื่องใน

นายวงศ์พัทร ณุราช

นายช่างชลประทานชํานาญ 061-8518898
งาน

7

อําเภอเหล่าเสือโก้ก

นายเฉลิมพงษ์ ทัฬหสิริพงษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 093-3235798
นายรัศมี คําแถม
งาน
081-0752606
พนักงานชลประทาน บ2

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คบ.ชีล่างและเซบายล่าง
คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
เกษตรอําเภอเขื่องใน
- การมีสว่ นร่วมของเกษตรกร ความร้ด้านชลประทานเบื้องต้น
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
เกษตรอําเภอเหล่าเสือโก้ก
- ความรู้ด้านชลประทานเบื้องต้น

ตําบลที่ตั้งศูนย์

นายประยุทธ อุทธ สร้างถ่อ
สิงห์/โทร.
093 3532100/
นายสุมิตร ปลื้ม เหล่าเสือโก้ก
จิตร/โทร.
087-7783499/

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

เขื่องใน

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นางสมปอง นาสารีย์/
094-2659995/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

เหล่าเสือโก้ก

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต

นายอภิรัฐ เอมกลาง/
081-5795697/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

เมือง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต

นางเยาวนาถ หาดคํา
หาญชูวงศ์/
089-6307149/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ข้าว

1. การเพิ่มผลผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นางรัตติยา บุตราช/
087-3781091/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต+

นายศรัญย์ณัฐ สารโมฬี/
085-0975078/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางสกนธ์วรรณ ทูลสูง
เนิน/080-4818714/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายอนุชา บุษบง /
085-6074586/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาเปียกสลับแห้ง
7

เมืองอุบลราชธานี

นายเฉลิมพงษ์ ทัฬหสิริพงษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 093-3235798
นายสาคร โพธิ์ศรี
งาน
081-0697715
ช่างฝีมือสนาม ช3

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายสมัย สบายใจ/ หนองขอน
เกษตรอําเภอเมือง
- ความรูด้ ้านชลประทานเบื้องต้น โทร.
081-4341433/
- การบริหารจัดการน้ํา
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- การทํานาเปียกสลับแห้ง

7
7

อําเภอม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

นายปิยะ ประเสริฐศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-0649107
งาน

อําเภอตระการพืชผล นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8770156
งาน

คบ.ชีล่างและเซบายล่าง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอม่วงสามสิบ

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอตระการพืชผล

1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน
-การชลประทานเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ํา
2
อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน
ประกอบด้วย
1. การให้ความรู้ด้าน
ชลประทานเบื้องต้น

นายจักริน ภิญโญ / ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
โทร.
0837288946/
นางสุดใจ ชัยเรือง/ เกษม
ตระการพืชผล
โทร.
097-2851815/

2. การบริหารจัดการน้ํา
3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
4.แผนพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ําบ้านสงยางสะพือ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตร
แปลงใหญ่
7

อําเภอกุดข้าวปุ้น

นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8770157
งาน

คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอกุดข้าวปุ้น

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายประนอม บุญ ข้าวปุ้น
ประกอบด้วย
เกิด/โทร.
086-2656225/
1.การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
2.การบริหารจัดการน้ํา
3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
4.ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานภัยแล้ง

7

อําเภอศรีเมืองใหม่

นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8770158
งาน

คบ.ชีล่างและเซบายล่าง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอศรีเมืองใหม่

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายสมาน ประสพ นาคํา
สุข/โทร.
ประกอบด้วย
062-1241157/
1.การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น
2.การบริหารจัดการน้ํา
3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
4.ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานภัยแล้ง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

7

ศูนย์ (อําเภอ)

อําเภอตาลสุม

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8770159
งาน

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คป.อุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอตาลสุม

อบรมให้ความรู้ด้านชลประทาน นายพนม พิมพ์
ประกอบด้วย
รัตน์/โทร.
088-4759385/
1.การให้ความรู้ด้านชลประทาน
เบื้องต้น

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ตาลสุม

ตาลสุม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นายสามารถ อภัยโคตร
2. การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไร่ /087-3794876/
นาสวนผสม

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

ดอนจิก

พิบูลมังสาหาร

ข้าว

นางสาวมณีวรรณ สาย
พันธ์ /085-3549320/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

โนนกาเล็น

สําโรง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวคุณภาพดี
3 การแปรรปข้าว
การลดต้นทุนการผลิต

นายสมสิทธิ์ ประกอบ
จรรยา/081-0716752/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

นาเยีย

นาเยีย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มมูลค่าข้าว

นางสาวฐนัฏษร เจริญ
เชาว์ /087-7788665 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี

นาวัง

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นายโกวิท กุทอง/
081-0662709/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

นาเวียง

เสนางคนิคม

ข้าว

การผลิตข้าวหอมมะลิ 105
ปลอดโรคไหม้

นางฐาปนีย์ มีแสง/
093-3219994/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

นายสะอาด วันโท/ ชานุมาน
โทร.

ชานุมาน

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การใช้สารชีวภัณฑ์

นางสาวพิศมัย งามผิว
เหลือง /081-8778049/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

นายธีรวัฒน์ พันธุ
มาศ/โทร.

ห้วย

ปทุมราชวงศา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

นางไสว ชานนท์/
080-1695157/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

โพนเมืองน้อย

หัวตะพาน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

ว่าที่ รท. เณริน รูปแก้ว/
087-8199825/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

นางประยูร
ไร่ขี
กาญจนารี /โทร.

ลืออํานาจ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางไพรินทร์ ประเสริฐ
สังข์ /093-0916875/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

นายสงัด บรรลือ
/โทร.

พนา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การใช้สารชีวภัณฑ์

นายกิตยากร เหมรา/
089-2832504/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อํานาจเจริญ

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายถาวร ปัททุม/
083-3475655/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

ดอนตาล

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.วิจิตรา ซาเสน/
093-3192653/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

หนองสูง

เกษตรผสมผสาน

การทําการเกษตรผสมผสาน

นายอนันต์ เมืองแทน/
089-4170269/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

หว้านใหญ่

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง/
093-3192657/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

ดงหลวง

ข้าว

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต นางชษิตา บรรจงเลิศ/
ข้าว
093-3192665/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

คําชะอี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุริยะ วิเศษศรี /
093-3192646/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

นิคมคําสร้อย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว

นายสุดสาคร จันปุ่ม/
081-9542662 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
มุกดาหาร

เมืองกาฬสินธุ์

ข้าว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นางราตรี ศรีสมัย/
ข้าว
089-7129912/

2.การบริหารจัดการน้ํา
3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
4.ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานภัยแล้ง
7

อําเภอพิบูลมังสาหาร นายภควัต ห้านิรัติศัย

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-1772229
งาน

7

อําเภอสําโรง

นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
นายไพบูลย์ การุณ

7

อําเภอนาเยีย

นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
นายวิชัย บุญปก

อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ

นายยอดชาย จินาพันธ์

นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
ช่างฝีมือสนาม ช2
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน
พนักงานชลประทาน บ2
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน

อําเภอเสนางคนิคม

นายยอดชาย จินาพันธ์

7

อํานาจเจริญ

7

คบ.โดมน้อย

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรประจําอําเภอพิบูลมังสาหาร

085-1024247
089-7222058

คป.อุบลราชธานี

085-1024247
085-7483661

คป.อุบลราชธานี

081-7823807

คป.อํานาจเจริญ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7823807
งาน

คป.อํานาจเจริญ

1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน
-การชลประทานเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ํา
2
ศูนย์เรียนรู้ อําเภอสําโรง
1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน
-การชลประทานเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ํา
2
ศูนย์เรียนรู้ อําเภอนาเยีย
1. ให้ความรู้ในด้านชลประทาน
-การชลประทานเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ํา
2
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ทิศทางการเกษตร ปี 2016 เกษตร หมู่ 11 บ้านโคกเจริญตําบลนาวัง อําเภอ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good
ิ ่มั ประสิ
ั ทํ ธิภาพการผลิ
ิ ตสินค้า - ทิศทางการเกษตร ปี 2017 ศูนื ย์เรีํ ยนรู้การเพิ
เกษตร หมู่ 9 บ้านโคกกลางตําบลเวียง อําเภอ
3.ศูนย์เรียิ นรู้กํ ารเพิ่มี ประสิํ ทธิภาพการผลิิ ต

นายวินิจ สุภา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good จันทร์ /โทร.

7

อําเภอชานุมาน

นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 081-0769435

คป.อํานาจเจริญ

7

อําเภอปทุมราชวงศา นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 081-0769435

คป.อํานาจเจริญ

7

อําเภอหัวตะพาน

คป.อํานาจเจริญ

- ทิศทางการเกษตร ปี 2018 สินค้าเกษตร หมู่ 14 บ้านโนนสําราญตําบลชานุ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good
ั ั ทธิํ ภาพการผลิ
ิ ต
- ทิศทางการเกษตร ปี 2019 4.ศูนย์ํเรียนรู้การเพิ่มประสิ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good
สินค้าเกษตร หมู่ 6 บ้านนาผาง ตําบลห้วย
ํ
ิ ตสินค้า - ทิศทางการเกษตร ปี 2019 ศูํนย์เรีปยนรู้การเพิ่มประสิั ทธิั ภาพการผลิ
เกษตร หมู่ 7 บ้านหนองแอวมองตําบลโพน
ั ํ ตสินค้ิ า
ศูนื ย์เรี้ยนรู้กํ ารเพิ่มั ประสิทธิภั าพการผลิ

นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-6966044

7

อําเภอลืออํานาจ

นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-6966044

คป.อํานาจเจริญ

7

อําเภอพนา

นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-6966044

คป.อํานาจเจริญ

7

มุกดาหาร

อําเภอเมืองมุกดาหาร นายสุรศักดิ์ ชัยนา

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7398852
งาน

คป.มุกดาหาร

7

อําเภอดอนตาล

นายนพกูล พิมพ์ดี

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-7422799
งาน

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล นาสะเม็ง

7

อําเภอหนองสูง

นายนพกูล พิมพ์ดี

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-7422799
งาน

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล หนองสูงใต้

7

อําเภอหว้านใหญ่

นายศริตวรรธน์ ดาว
สุวรรณสิริ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-9666752

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล ป่งขาม

7

อําเภอดงหลวง

นายศริตวรรธน์ ดาว
สุวรรณสิริ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-9666752

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล ชะโนดน้อย

7

อําเภอคําชะอี

นายสุรศักดิ์ ชัยนา

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7398852
งาน

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล คําชะอี

7

อําเภอนิคมคําสร้อย

นายนพกูล พิมพ์ดี

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-7422799
งาน

คป.มุกดาหาร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตําบล กกแดง

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๘๗๓ ๕๙๙๐
งาน

คบ.ลําปาว

6

กาฬสินธุ์

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายชาติชาย สําอาง

นายมานพ แสง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good สว่าง /โทร.

- ทิศทางการเกษตร ปี 2020 เกษตร หมู่ 6 บ้านฟ้าห่วน ตําบลไร่ขีอําเภอลือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good
ั ํ ่มประสิทิ ธิภาพการผลิตสินค้า - ทิศทางการเกษตร ปี 2020 ศูํนย์เรียนรูั ้การเพิ
เกษตร หมู่ 7 บ้านโนนธาตุ ตําบลพนาอําเภอ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -Good
ํ ่มประสิิ ทธิภาพการผลิตสินค้า - หลักการชลประทานเบื้องต้น
ศูนย์เรียั นรูั้การเพิ
เกษตรตําบล นาโสก

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายหนู สีสาสีมา/
โทร.
099 0429146/
นายถวิล สารีอาจ/
โทร.
084 7365042/
นายทวี ประสาน
พันธ์/โทร.
081 5624697/
นายประยงค์ บุญ
ทอง/โทร.

- สถานการณ์น้ําและ
ิ
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น
- หลักการชลประทานเบื
- สถานการณ์น้ําและ
ิ
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น
- หลักการชลประทานเบื
- สถานการณ์น้ําและ
ิ
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น
- หลักการชลประทานเบื
- สถานการณ์น้ําและ
ิ
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น
- หลักการชลประทานเบื

พนา

นายถาวร เผ่าภู
นาโสก
ไทย/โทร.
นายวีระชาติ บุต/ ร นามะเม็ง
ทศ/โทร.
4 ประ
4/ หนองสูงใต้
นายสมควร
เมธิ์ศรี/โทร.

นายจิตตา อนัน/ ต์/ ป่งขาม
โทร.
4 รา คกมุ
4 / ง ชะโนดน้อย
นงเจนจิ
- สถานการณ์น้ําและ คุณ/โทร. -/
ิ
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น นายพิณ สุวรรณ คําชะอี
- หลักการชลประทานเบื
- สถานการณ์น้ําและ ไตรย์/โทร.
ั
้ํ ใ ้ื ้องต้ี่ น นายโฮม อุค4ํา// กกแดง
- หลักิ การชลประทานเบื

- สถานการณ์น้ําและการบริหาร โทร.
้ํ ใ ้ื ี่
/ ลําพาน
-ั หลักการชลประทานเบื
้องต้ิ น นายอุดม พรมราช/
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- โทร.
ี่ ่
/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

6

อําเภอยางตลาด

นายอภิสิทธิ์ มาเมือง

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๗๐๘ ๔๐๒๑
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอยางตลาด

6

อําเภอฆ้องชัย

นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์ นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๙๗๕ ๗๑๘๙
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอฆ้องชัย

6

อําเภอกมลาไสย

นายนริศ วงษ์เวช

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๘๗๑ ๘๐๐๓
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอกมลาไสย

6

อําเภอห้วยเม็ก

นายวิริยะ จงสมชัย

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๓๑๔๔ ๑๗๐๑
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอห้วยเม็ก

6

อําเภอคําม่วง

นายวิริยะ จงสมชัย

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๓๑๔๔ ๑๗๐๑
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอคําม่วง

6

อําเภอท่าคันโท

นายวิริยะ จงสมชัย

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๓๑๔๔ ๑๗๐๑
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอท่าคันโท

6

อําเภอสหัสขันธ์

นายมารยาท ศิริขันแสง

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๕๗๕๕ ๘๓๑๕
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอสหัสขันธ์

6

อําเภอดอนจาน

นายนิรันดร์ สว่างแสน

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๙๗๕ ๑๕๗๔
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอดอนจาน

6

อําเภอหนองกุงศรี

นายสราวุฒิ หล้าบ้านโพน นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๙๗๕ ๑๕๗๔
งาน

คบ.ลําปาว

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอหนองกุงศรี

อําเภอห้วยผึ้ง

นายเชิดพงษ์ โกมารกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๗๘๖๕ ๐๒๒๔
งาน

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอห้วยผึ้ง

6

อําเภอนามน

นายสมหมาย ดอกบัว

นายช่างชลประทานอาวุโส

๐๘ ๑๘๗๙ ๘๒๘๑

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอนามน

6

อําเภอสมเด็จ

นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล นายช่างชลประทานอาวุโส

๐๘ ๑๓๙๑ ๔๐๙๑

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอสมเด็จ

6

กาฬสินธุ์

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

6

อําเภอสามชัย

นายธวัชชัย ศรีธเรศ

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๑๙๗๔ ๖๕๖๙
งาน

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอสามชัย

6

อําเภอนาคู

นายจิรพันธุ์ ภูจริต

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๙๕๗๒ ๖๐๗๐
งาน

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอนาคู

6

อําเภอร่องคํา

นายกิตติภูมิ อินทรบุตร

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ๐๘ ๗๓๗๓ ๓๖๓๖

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอร่องคํา

- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายมนูญ ขนัน
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- แข็ง/โทร.
ี
่
่
4/
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นางสุบิน44หนอง
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- เสนา/โทร.
่ ่
- หลักี การชลประทานเบื
้องต้น นายทศพล4 ภานุ/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

นาเชือก

ยางตลาด

ข้าว

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เหล่ากลาง

ฆ้องชัย

ข้าว

กมลาไสย

กมลาไสย
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- รักษ์/โทร.
่ ่
- หลักี การชลประทานเบื
้องต้น นางสาคร4วิทยา/ คําเหมือดแก้ว
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- เวช/โทร.
ี
่
่
/ นาทัน
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายสมัย ไพรสณฑ์
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- /โทร.
ี
่
่
4 าปาง ศรี/ หนองแซง
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายลํ
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- แก้วใส/โทร.
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายใบคูน / โนนน้ําเกลี้ยง
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- สามารถ/โทร .
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นางวิไลวรรณ4 วิ/สูง ดงพยุง
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- เล/โทร.
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นางสมจิตร นา/ หนองสรวง
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- สมใจ/โทร.
่ ่
4 4ย มงคล/ นิคมห้วยผึ้ง
- หลักี การชลประทานเบื
้องต้น นางมะลั
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- เคหา/โทร.
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายสุนันท์ อินทะ สงเปลือย
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- โชติ/โทร.
ี
่
่
หมูม่น
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายรังสรรค์
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- ศิลาพัฒน์/โทร.
ี
่
่
สําราญ
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายทองสุข โค
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- ตวงค์/โทร.
่ ่
- หลักี การชลประทานเบื
้องต้น นายสุรศักดิ์ สีลา/ โนนนาจาน
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- โทร.
่ ่
- หลักี การชลประทานเบื
้องต้น นายบัวลอย สารี สามัคคี
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- แก้ว/โทร.
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นางสีสุพัน อุทรักษ์ กุดหว้า
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- /โทร.
ี
่
่
- หลักการชลประทานเบื้องต้น นายประสาท พิม หนองผือ
- ข้อมูลสถานการณ์น้ํา
- เภา/โทร.
ี
่
่
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุภีร์ ดาหาร/ ท่าพระ

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายคําสิงห์ ภูเหลื่อม/
085 - 7384729/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นางศิริรัตน์ ไสย
2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ ประกาศ/0879516889/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ห้วยเม็ก

อ้อยโรงงาน

เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ /
043-889473/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

คําม่วง

อ้อย

การบริหารจัดการแปลงอ้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ท่าคันโท

ไร่นาสวนผสม

1. ทําไร่นาสวนผสม
นายภัทรพล นนทสกุล
2. ปลูกพืชหมุนเวียนในหน้าแล้ง วงศ์ /0876367894/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

สหัสขันธ์

ยางพารา

นางสาวสารภี ศรีมามาศ
/085-4519229/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ดอนจาน

มันสําปะหลัง

1. การลดต้นทุนการผลิต
ยางพารา
ี ตมันสําปะหลัง
การเพิ่มผลผลิ

//

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

หนองกุงศรี

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรผสมผสาน

นายเลิศชาย เศิกศิริ/
093-3210907/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาลําปาว

ห้วยผึ้ง

ข้าว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายไวกูณฐ์ คําสําลี/
ข้าว
087-4265165/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

นามน

ข้าว

1. การเพิ่มผลผลิตข้าว
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายไชยณรงค์ สุนทร
ไชย/093-550-665-3/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

สมเด็จ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวนันทนา สร้อย
เสนา /0933256431/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

สามชัย

อ้อยโรงงาน

การลดต้นทุนการผลิตอ้อย
โรงงาน

นางปินะนุช กลิ่นคล้าย/
082-8555680/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

นาคู

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางเรวดี ไชยขันธ์/
084-0286427/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

ร่องคํา

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายประสาร จันทะ
ดวง/092-9820353/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

ข้าว

1. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ นายสุนทร นาชัยโชติ /
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 06117-19658 /09332-

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

เขาวง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสิทธิ์พงษ์ ปัทมารัง/
0887312244/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์

เมืองขอนแก่น

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมจิตร กาบขน /
088-5146690/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย
โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย

นายชัยพิภพ โยธะชัย/
084-4961644 /

น.ส.วิลาวัลย์ เวียนเต
เยง/098-1027065/

6

อําเภอกุฉินารายณ์

นายทินกร ทาเธาว์

นายช่างชลประทาน

๐๘ ๖๒๓๖ ๒๐๙๓

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอกุฉินารายณ์

6

อําเภอเขาวง

นายอําพล ตมโคตร

นายช่างชลประทานชํานาญ ๐๘ ๙๙๔๔ ๔๓๒๐
งาน

คป.กาฬสินธุ์

ศูนย์เรียนรู้ฯอําเภอเขาวง

อําเภอเมืองขอนแก่น นายภูวดล หงส์กาญจนกุล นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1262 2244
งาน

คบ.หนองหวาย

เมือง

อําเภอกระนวน

นายมนัส บุญแสน

คบ.หนองหวาย

กระนวน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุทธินันท์
ร่วม
อินทร์แก้ว /โทร.
082-8569196/

หนองโน

กระนวน

มันสําปะหลัง

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

น.ส.แก้วกัลยา ขวัญ
พรม/086-3763185/

10,000.00

อําเภอเขาสวนกวาง

นายฐาปนิจฉ์ วรอิทธิพันธ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9420 3117
งาน

คป.ขอนแก่น

เขาสวนกลาง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายก้อนทอง
ร่วม
มาตรคํามี /โทร.
084-7151701/

ดงเมืองแอม

เขาสวนกวาง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

นายอุทัย แสงแก้ว/
089-7139360/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

ขอนแก่น

6

6

ขอนแก่น

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 3667 7855
งาน

ร่วม

โทร.
081-9753612/

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

6

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

อําเภอโคกโพธิ์ไชย

นายเอกศักดิ์ กุลนาฝาย

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

เบอร์มือถือ
09 8862 6554

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

คป.ขอนแก่น

โคกโพธิ์ไชย

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประสงค์
โพธิ์ไชย
ร่วม
ประจุดทะเน /โทร.
087-0352102/

โคกโพธิ์ไชย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายจํารัส แพนพา/
093-3265334/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

ขอนแก่น

อําเภอชนบท

นายอํานาจ วรรมาโส

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1753 6339
งาน

คบ.ชีกลาง

ชนบท

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางบุญเต็ม สุดใจ/ โนนพะยอม
ร่วม
โทร.
084-6824833/

ชนบท

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

นายไพโรจน์ พรหม
สุคนธ์/089-7105590/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง

6

ขอนแก่น

อําเภอชุมแพ

นายุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 6209 9781
งาน

คบ.พรม-เชิญ

ชุมแพ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประหยัด
โนนสะอาด
ร่วม
ชํานาญรบ/โทร. -/

ชุมแพ

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรผสมผสาน

นายวันที เนื่องชุมพล/
087-2159859/0933265524

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพรม-เชิญ

6

อําเภอซําสูง

นายนิธิ รัตนโรจนกุล

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 5002 7676
งาน

คบ.หนองหวาย

ซําสูง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอุดม แสน
ร่วม
บุตร/
081-0477084/

ห้วยเตย

ซําสูง

ผักปลอดภัย

1. การผลิตผักปลอดภัย
2. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้
เอง

นายพงษ์สิทธิ์ เฉลย
พจน์/081-8715623/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย

6

อําเภอน้ําพอง

นายสรัณกร สมภักดี

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 6852 8838
งาน

คบ.หนองหวาย

น้ําพอง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเพ็ชร วงศ์
ร่วม
ธรรม/โทร.
081-0609186/

บัวใหญ่

น้ําพอง

ไร่นาสวนผสม

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจําหน่าย นายสาคร กัปโก/
084-6038081/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย

6

อําเภอบ้านไผ่

นายกฤต สันทอง

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9712 2723
งาน

คป.ขอนแก่น

บ้านไผ่

บ้านไผ่

ข้าว

การลดต้นทุนและการเพิ่ม
ผลผลิตข้าว

นางจารุวรรณ์ บุญนําพา
/088-5485313/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอบ้านฝาง

นายอภิรักษ์ ศรีสุข

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9617 8078
งาน

คป.ขอนแก่น

บ้านฝาง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุริยันต์ พิเชฐ ในเมือง
ร่วม
พงษ์วมิ ุติ/โทร.
086-2428562/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสุวรรณ มูล บ้านฝาง
ร่วม
ตรีภักดี /โทร.
082-8536228/

บ้านฝาง

ผัก

1. ผลิตผักปลอดสารพิษ
2. ผลิตและใช้ปุ๋ยน้ําและปุ๋
หมักชีวภาพ

นางสาวกอบกุล อนันต
กูล/089-9405304/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอบ้านแฮด

นายกฤต สันทอง

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9712 2723
งาน

คป.ขอนแก่น

บ้านแฮด

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญส่วน แก้ว หนองแซง
ร่วม
ไพบูรย์/โทร.
089-6234020/

บ้านแฮด

มะม่วง

การผลิตมะม่วงนอกฤดู

นายพิเชษฐ์ ยามา/
086-2320916/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอเปือยน้อย

นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ นายช่างชลประทาน อาวุโส 08 1661 9455
อยุธยา

คป.ขอนแก่น

เปือยน้อย

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเกียรติบดินทร์ เปือยน้อย
ร่วม
โพธิ์รินทร์/โทร.
061-0521487/

เปือยน้อย

ข้าว

การเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

นายฉลอง เชื้อสาวะถี/
083-3531224/0933261609

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอพล

นายเชิดชาย ปุณณะบุตร

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 94 22 1187
งาน

คป.ขอนแก่น

พล

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายถาวร จันทะ โคกสง่า
ร่วม
โข/โทร.
089-7516688/

พล

ผัก

การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ นางสุภิญญา พงษ์คํา
พันธ์/093-3261659/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอพระยืน

นายอภิรักษ์ ศรีสุข

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9617 8078
งาน

คป.ขอนแก่น

พระยืน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญส่ง
ราชวงศ์/โทร.
ร่วม
083-4092397/

บ้านโต้น

พระยืน

ไร่นาสวนผสม

1. การทําเกษตรอินทรีย์
2. การทําไร่นาสวนผสม

นางสุดารัตน์ ทองเดือน/
081-7173616/0933261405

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอภูเวียง

นายจรัญ เฉลากาญจนา

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1708 8929
งาน

คป.ขอนแก่น

ภูเวียง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญธรรม
ร่วม
หันเธาว์/โทร.
081-0289820/

นาหว้า

ภูเวียง

ไร่นาสวนผสม

1. ผลิตปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

นายไพรวัลย์ ปลาย
ชัยภูมิ/
083-3367554/0933261186

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอภูผาม่าน

นายปิยะณัฐ โสศรีทา

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

คป.ขอนแก่น

ภูผาม่าน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอภิเษก
ร่วม
ประเสริฐ/โทร.
081-0145697/

ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

ข้าว

การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุภารัตน์
พนมพรม/
093-3280009/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอมัญจาคีรี

นายอํานาจ วรรมาโส

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1753 6339
งาน

คบ.ชีกลาง

มัญจาคีรี

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอภิศักดิ์ แก้วสี นางาม
บุตร/โทร.
ร่วม
0972492541/
093-4157661

มัญจาคีรี

มันสําปะหลัง

1.เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

นายเสรีภาพ ธาดา /
093-3265619/

10,000.00

08 5457 9426

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

6

อําเภอเวียงเก่า

นายจรัญ เฉลากาญจนา

6

อําเภอแวงน้อย

นายบรรจงศักดิ์ หลวงอินทร์ นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

6

อําเภอแวงใหญ่

6

อําเภอสีชมพู

6

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

คป.ขอนแก่น

เวียงเก่า

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมงคล ราชา
ร่วม
วงษ์/โทร.
080-1832310/

เขาน้อย

เวียงเก่า

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรผสมผสาน

นางมณฑนา สระบัว/
093-3261079/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

08 5287 8489

คป.ขอนแก่น

แวงน้อย

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญชั้น บุญ
ร่วม
เรืองศรี /โทร.
085-6484171/

แวงน้อย

แวงน้อย

ไร่นาสวนผสม

1. การทําเกษตรอินทรีย์
2. การทําไร่นาสวนผสม

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง /
085-6814075/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

นายบรรจงศักดิ์ หลวงอินทร์ นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

08 5287 8489

คป.ขอนแก่น

แวงใหญ่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายไพศาล ผาจัน ใหม่นาเพียง
ร่วม
ดา/โทร.
085-7487699/

แวงใหญ่

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณัฐชานันนท์ ผาสุก/
2. การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า 083-1430044/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

นายปิยะณัฐ โสศรีทา

08 5457 9426

คป.ขอนแก่น

สีชมพู

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายกฤษณ์ พิโส
ร่วม
รัมย์/โทร.
098-6544275/

วังเพิ่ม

สีชมพู

ไร่นาสวนผสม

1. การทําเกษตรอินทรีย์
2. การทําไร่นาสวนผสม

น.ส.เทวา คํากลอง/
081-0507708/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

อําเภอหนองสองห้อง นายเชิดชาย ปุณณะบุตร

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 94 22 1187
งาน

คป.ขอนแก่น

หนองสองห้อง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายชัยพร หิรัญ
ร่วม
อร/โทร.
080-7556535 /

คึมชาด

หนองสองห้อง

ไร่นาสวนผสม

การใช้แฝกเพื่อกักเก็บน้ํา

นายบัญญัติ บุตรจ้อม
//098-1033634

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอหนองเรือ

นายุทธศักดิ์ ศรีวิพัฒน์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 6209 9781
งาน

คป.ขอนแก่น

หนองเรือ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญทัย ทองภู โนนทอง
ร่วม
เวียง/โทร.
088-7395872/

หนองเรือ

ไร่นาสวนผสม

1. การทําเกษตรอินทรีย์
2. การทําไร่นาสวนผสม

นายสงัด ทองภูธรณ์/
081-1180834/

10,000.00

6

อําเภอหนองนาคํา

นายอดิศักดิ์ สุริยะเย็น

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

08 5648 5727

คป.ขอนแก่น

หนองนาคํา

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายหนูนา พา
ร่วม
อํานาจ /โทร. -/

กุดธาตุ

หนองนาคํา

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย/
043-217135/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภออุบลรัตน์

นายฐาปนิจฉ์ วรอิทธิพันธ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9420 3117
งาน

คป.ขอนแก่น

อุบลรัตน์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายจรัญ ฐานะ/
ร่วม
โทร.
089-2424272/

บ้านดง

อุบลรัตน์

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง

นายพิพัฒน์ บุญนา/
085-2050290/0933265211

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

6

อําเภอโนนศิลา

นายเอกศักดิ์ กุลนาฝาย

09 8862 6554

คป.ขอนแก่น

โนนศิลา

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญมี โสมะ
ร่วม
เกตุ/โทร.
083-3561532/

เปือยใหญ่

โนนศิลา

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นายอัฐพล แก้วหานาม
/043-281308/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ขอนแก่น

อําเภอเมืองนครพนม นายษมากร กสิบุตร

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-1927243
งาน

คป.นครพนม

บ้านชะโงม หมู่6

การผลิตลิ้นจี่พันธ์ นพ.1

เมือง

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางศรัยา ชูรัตน์/
085-4403837/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอปลาปาก

นายษมากร กสิบุตร

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-1927243
งาน

คป.นครพนม

บ้านหนองฮี หมู่2

การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี นายเหลือ แสงผา/ หนองฮี
การผลิตสารชีวภัณฑ์
โทร.

ปลาปาก

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมบูรณ์ ผ่านเมือง/
09-33192607/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอธาตุพนม

นายภานุวัฒน์ บุญรอด

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

082-9599292

คบ.น้ําก่ํา

บ้านหนองสะโน หมู่6

ผลิตข้าวอินทรีย์

นายปราโมท แสง ดอนนางหงษ์
สว่าง/โทร.

ธาตุพนม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสาวกวิตา ศรีวรมย์ /
095504515/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอเรณูนคร

นายทนุพงษ์ ร่วมรัก

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

094-2713311

คบ.น้ําก่ํา

บ้านนางามเหนือ หมู่3

การแปรรูปพริก การลดต้นทุน
การผลิตพริก

นายทวิช เพ็งเวลุน/ ท่าลาด
โทร.

เรณูนคร

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายวิชิต พิเมย/
088-5944685/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอนาแก

นายสุระพล แสนทวีสุข

นายช่างชลประทานชํานาญ 087-2183053
งาน

คบ.น้ําก่ํา

บ้านแก้ง หมู่3

การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี นายดํารง พ่อคํา
การผลิตสารชีวภัณฑ์
จันทร์/โทร.

นาแก

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตช้าว

นางสาวพักต์ทิพา เดช
พละ/061-6478392/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอวังยาง

นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0143545
งาน

คป.นครพนม

บ้านยอดชาด หมู่2

เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ

วังยาง

ข้าว

1. การแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. การผลิตข้าวกล้องงอก

นายวิชาญ ซาตัน/
093-3192627/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอท่าอุเทน

นายรณฤทธิ์ อินเติมมา

นายช่างชลประทานชํานาญ 093-8582680
งาน

คป.นครพนม

บ้านนาผักบอด หมู่3

พัฒนาคุณภาพผลผลิตสัปปะรด นายมานิช ประชา รามราช
โรจน์/โทร.

ท่าอุเทน

สับปะรด

1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
2. การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวสุจิตรา นิธิ
ยานันท์/084-5144900/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอโพนสวรรค์

นายษมากร กสิบุตร

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-1927243
งาน

คป.นครพนม

บ้านขว้างคลี หมู่7

ไร่นาสวนผสม

นายสมบุญ ธรรม บ้านค้อ
วงษา/โทร.

โพนสวรรค์

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นายชํานาญ โพธิ์สุข/
093-3192621/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอนาทม

นายรณฤทธิ์ อินเติมมา

นายช่างชลประทานชํานาญ 093-8582680
งาน

คป.นครพนม

บ้านโนนสวาท หมู่11

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา

นายคําเฝือ เชียง
ขวาง/โทร.

นาทม

ข้าว

1.การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

//

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอบ้านแพง

นายรณฤทธิ์ อินเติมมา

นายช่างชลประทานชํานาญ 093-8582680
งาน

คป.นครพนม

บ้านนางัวใต้ หมู่3

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวสุดาวรรณ์ นางัว
โสมเกียรติตระกูล/

บ้านแพง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นายพิชัย อาวรรณา/
081668687/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

นครพนม

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1708 8929
งาน

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

นายวิจิตร เหมือน วังตามัว
เหลา/โทร.

พิมาน

นายทูลลา แพงคํา ยอดชาด
ฮัก/โทร.

หนองซน

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพรม-เชิญ

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

7

อําเภอนาหว้า

นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0143545
งาน

คป.นครพนม

บ้านนาหว้า หมู่7

ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายมณีวรรณ ชัย ท่าเรือ
ปัญหา/โทร.

นาหว้า

ข้าว

1. การผลิตข้าวปลอดภัย
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายต่อศักดิ์ วงศ์ตาผา/
08-6237-8321/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

7

อําเภอศรีสงคราม

นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0143545
งาน

คป.นครพนม

บ้านข่า หมู่10

การผลิตข้าวอินทรีย์ การลด
ต้นทุนการการผลิตข้าว

นายสุนันท์ มหา
วงษ์/โทร.

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตช้าว

นายศาสดา จันทร์ไตร
/093-3192590/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครพนม

อําเภอเมือง
มหาสารคาม

นายทองสา อุทัยประดิษฐ์ นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1877 0089
งาน

คป.มหาสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

เขวา

เมือง

ข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

นายสมภพ มีนาสันติรักษ์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 8560 6043
งาน

คป.มหาสารคาม

เกษตรผสมผสาน

นาโพธิ์

กุดรัง

ข้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
ิ่ นทุนการผลิ
ิ ไ ้ ตข้าว
1. การลดต้

//

อําเภอกุดรัง

*ให้ความรู้ด้านการชลประทาน นายเคน คํา
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด สะอาด/โทร. -/
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายจันทร์ นาชัย
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด ดุลย์/โทร.
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายอดิศร เหล่า

นายถาวร กุศลจิต/
093-3190193/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

6

มหาสารคาม

6
6

อําเภอกันทรวิชัย

นายพัฒนะ พลศรี

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1260 3093
งาน

คบ.ชีกลาง

เกษตรผสมผสาน

6

อําเภอแกดํา

นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9949 2795
งาน

คป.มหาสารคาม

เกษตรผสมผสาน

อําเภอโกสุมพิสัย

นายอํานวย คุ้มแก้ว

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1117 7444
งาน

คบ.หนองหวาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อําเภอชื่นชม

นายอาคม กุลมะโฮง

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1965 9970
งาน

คป.มหาสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

6

มหาสารคาม

6
6

อําเภอเชียงยืน

นายวิเชียร ทรงพุฒิ

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 5005 6510
งาน

คบ.หนองหวาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

6

อําเภอนาเชือก

นายนิคม อุทัยชัย

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1739 9538
งาน

คป.มหาสารคาม

เกษตรผสมผสาน

6

อําเภอนาดูน

นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9949 2795
งาน

คป.มหาสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 19756984
งาน

คบ.เสียวใหญ่

6

มหาสารคาม

อําเภอบรบือ

นายกิตติพงศ์ แสงสว่าง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

6

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายนิคม อุทัยชัย

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1739 9538
งาน

คป.มหาสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

6

อําเภอวาปีปทุม

นายจิรเดช อุปแสน

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 7771 3555
งาน

คบ.เสียวใหญ่

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

6

อําเภอยางสีสุราช

นายนิคม อุทัยชัย

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1739 9538
งาน

คป.มหาสารคาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 4027 8182
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 7771 3555
งาน

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลเมืองทอง

คบ.เสียวใหญ่

ศพก. ตําบลดงครั่งน้อย

6

ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

นายสายัณห์ สังข์ทอง

6

ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

นายจิรเดช อุปแสน

6

ร้อยเอ็ด

จังหาร

นายสุทัศน์ สุวรรณหาร

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9579 1910
งาน

คบ.ชีกลาง

ศพก. ตําบลดงสิงห์

6

อําเภอธวัชบุรี

นายอดิสัย สุทธิไชยา

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลหนองพอก

6

อําเภอปทุมรัตต์

นายจิรเดช อุปแสน

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1708 4852
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 7771 3555
งาน

คบ.เสียวใหญ่

ศพก. ตําบลปทุมรัตต์

2. การทําเกษตรผสมผสาน

ขามเรียง
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด สะพาน/โทร.
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายสําเนา น้อยคํา มิตรภาพ
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด ลี/โทร.
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายกิตติ ศรีจันทร์ ยางน้อย
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด โคตร/โทร.
่ ใ
นางประมวล วิช/า ชื่นชม
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด เรือง/โทร. -/
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายทองสัย โสไก นาทอง
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด สี/โทร.
่ ใ
/ นาเชือก
นายสุพรรณ์ ประ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด ทุมโต /โทร.
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายอธิภัทร ศรี
ดงบัง
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด วิเศษ/โทร. -/
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายวิทยา พล
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด พิมพ์/โทร.
และการมีส่วนร่วมในการ
093-1013422/
้
นายธงชัย สีดา
*ให้ความรู้ด้านการชลประทาน
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด มาตย์/โทร.
่ ใ
*ให้ความรูี ้ด่ ้านการชลประทาน
นายทองไกร ปัญ
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด จะแก้ว /โทร.
และการมีส่วนร่วมในการ
091-3355521/
้
นายบุญเลิศ ยอด
*ให้ความรู้ด้านการชลประทาน

หนองโก

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางเอมอร โสระธิวา/
089-764392/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

แกดํา

ข้าว

1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน นางบุญเพ็ง สิงห์ศร/
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์
086-8596123/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

โกสุมพิสัย

การเพาะเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
น้ํา
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา

//

10,000.00

ชื่นชม

ผัก

กําจัดศัตรูพืชโดยใช้ IPMการ
ผลิตผักปลอดภัย

นางระเบียบ นาไชย
เวศน์/083-875452/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

เชียงยืน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายก้าน ทวยมีฤทธิ์/
081-675258/

10,000.00

นาเชือก

ข้าว

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในนาข้าว

นายสมัย เชื้อทอง
/093-3190202/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

นาดูน

ข้าว

น.ส.เพ็ญประภา ทิพย์
พิลา/081-172410/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

บรบือ

พืชผัก

1. ใช้ระบบรับรองมาตรฐาน
GAP
ใ ้ ตื้ พืชไปลอดภั
โ ยจาก
์่
การผลิ

นางสุศฤงคาร แก้วทาสี/
084-7858360/

10,000.00

สารพิษ

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาหนองหวาย

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่

หนองบัวแก้ว

พยัคฆภูมิพิสัย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางศุภวรรณ โชควัฒน์วิ
กุล /089-8413295/

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

เสือโก้ก

วาปีปทุม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมาน ศรีทอง
อินทร์/084-9518152/

10,000.00

ยางสีสุราช

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวอมรรัตน์
ประสพมงคล /

10,000.00 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

เมืองร้อยเอ็ด

ข้าว

เกษตรวิสัย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวหอมมะลิที่มี
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
2. การ ลดต้นทุนการผลิต

ชื่อ นายวิเชียร สี
ลาดเลา/086-2286580/
นายสุรศิทธิ์ มะโนลัย/
081-1832631/

จังหาร

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวมัตติกา สาวงษ์
นาม/084-3006356/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง

ธวัชบุรี

ข้าว

ปทุมรัตต์

ไร่นาสวนผสม

การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบ
วงจร
การทําและใช้ปุ๋ยหมักและน้ํา
หมักชีวภาพ

นายทํานุ เสวกานันท์/
093-3192745/
นายโกมล บุญเทพ/
093-3192699/

ดงเมือง
และแจ้งสถานการณ์น้ําในจังหวัด สะเทิน/โทร.
ี่ ่ ใ
ให้ความรู้งานชลประทาน/
นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์/ เมืองทอง
สถานการณ์น้ํา
โทร.
ให้ความรู้งานชลประทาน/
นายแสวง มะโน ดงครังน้อย
สถานการณ์น้ํา
ลัย/โทร.
087-3216806 /
ให้ความรู้งานชลประทาน/
นายประเสริฐ แสน แสนชาติ
สถานการณ์น้ํา
สง่า/โทร.
093-3258413/
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์นํา้
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา

กันทรวิชัย

นายรณวฤทธิ์ ปริย หนองพอก
ฉัตรตระกูล/โทร.
นายเอกณรงค์ ชื่น โนนสวรรค์
มณี/โทร.
081-1067021/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่

10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

6

พนมไพร

นายสุทัศน์ สุวรรณหาร

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9579 1910
งาน

คบ.ชีกลาง

ศพก. ตําบลหนองทัพไทย

ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา

นายสายันต์ นาม
บุญเรือง /โทร.
086-2373769/

โคกสว่าง

พนมไพร

ข้าว

6

อําเภอโพธิ์ชัย

นายพิชัย ธีรธนวัฒน์

08 1768 2457

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลเชียงใหม่

เกษตรผสมผสาน

คป.ร้อยเอ็ด
คบ.มูลล่าง
คป.ร้อยเอ็ด

ยางคํา

โพนทราย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อําเภอโพนทอง

08 9841 2131
081 2040480
08 1768 2457

ศพก. ตําบลยางคํา

6

นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
นายทศพร ทาโพนทัน
นายพิชัย ธีรธนวัฒน์

หนองใหญ่

โพนทอง

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

6

อําเภอเมยวดี

นายพิชัย ธีรธนวัฒน์

08 1768 2457

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลเมยวดี

ชุมพร

เมยวดี

ไร่นาสวนผสม

6

เมืองสรวง

นายพรชัย มณฑาพันธ์

08 1871 7822

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลหนองหิน

หนองหิน

เมืองสรวง

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

6

ศรีสมเด็จ

นายสายัณห์ สังข์ทอง

08 4027 8182

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลโพธิ์ทอง

โพธิ์ทอง

ศรีสมเด็จ

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรผสมผสาน

6

อําเภอเสลภูมิ

นายอดิสัย สุทธิไชยา

08 1708 4852

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลเกาะแก้ว

เกาะแก้ว

เสลภูมิ

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

6

อําเภอสุวรรณภูมิ

นายวีระวัฒน์ สุชะไตร
นายทศพร ทาโพนทัน

09 0989 1006
081 2040480

คบ.เสียวใหญ่
คบ.มูลล่าง

ศพก. ตําบลหินกอง

หินกอง

สุวรรณภูมิ

ข้าว

1. การผลิตข้าวอินทรีย์
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

6

อําเภอหนองพอก

นายพิชัย ธีรธนวัฒน์

08 1768 2457

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลท่าสีดา

ท่าสีดา

หนองพอก

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

6

อําเภออาจสามารถ

นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์

08 9841 2131

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลอาจสามารถ

อาจสามารถ

อาจสามารถ

ข้าว

6

อําเภอเชียงขวัญ

นายสุทัศน์ สุวรรณหาร

08 9579 1910

คบ.ชีกลาง

ศพก. ตําบลบ้านเขือง

นายวิศิษย์ แสนบัว
โพธิ/์ โทร.
นางบุญเลิศ เชื้อ
จิตร/โทร.
นายประสิทธิ์ ศรี
ชัย/โทร.
นางอําพร บุญ
พินิจ/โทร.
นายวิชัย ทวินันท์/
โทร.
นายพรชัย ธราวุธ /
โทร.
นายสุพจน์ ไชย
ธรรม/โทร.
นายช่วย สาสุข/
โทร.
086-1286819/
นายนิคม หงษ์
ทอง/โทร.
นายหนูทัศน์
กําแพง/โทร. -/
นายประเชิญ กรวิ
รัตน์ /โทร.
083-6780275/

โพธิ์ชัย

อําเภอโพนทราย

ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา

บัวคํา

6

นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
สบ.2 คบ.มูลล่าง
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ
งาน

บ้านเขือง

เชียงขวัญ

ไร่นาสวนผสม

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้
เอง
การทําไร่นาสวนผสม

6

อําเภอหนองฮี

นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลดูกอึ่ง

ดูกอึ่ง

หนองฮี

ข้าว

6

อําเภอทุ่งเขาหลวง

นายสุทัศน์ สุวรรณหาร

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9841 2131
งาน
นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 9579 1910
งาน

คบ.ชีกลาง

ศพก. ตําบลมะบ้า

มะบ้า

ทุ่งเขาหลวง

ข้าว

1. การใช้น้ําหมักชีวภาพ
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

6

อําเภอจตุรพักตรพิมาน นายพรชัย มณฑาพันธ์

คป.ร้อยเอ็ด

ศพก. ตําบลดู่น้อย

ดู่น้อย

จตุรพักตรพิมาน

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

อําเภอเมืองเลย

คป.เลย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดและการ
เพิ่มผลผลิต
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านยาง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

นาโป่ง

เมืองเลย

ยางพารา

หนองหญ้าปล้อง

วังสะพุง

เกษตรผสมผสาน

นาซ่าว

เชียงคาน

ข้าว

กกสะทอน

ด่านซ้าย

ข้าวไร่

ผาขาว

ผาขาว

ยางพารา

ปากชม

ปากชม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอรวัณ

เอราวัณ

มันสําปะหลัง

ห้วยส้ม

ภูกระดึง

เกษตรผสมผสาน

ท่าลี่

ท่าลี่

ข้าว

ท่าสะอาด

นาด้วง

ยางพารา

5

เลย

นายช่างชลประทาน ชํานาญ 08 1871 7822
งาน
นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 093-326-7279
งาน สบ 1 คป เลย
นายอุดมพร ผาสุข
นายช่างชลประทานอาวุโส 081-873-8736

5

อําเภอวังสะพุง

5

อําเภอเชียงคาน

5

อําเภอด่านซ้าย

5

อําเภอผาขาว

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-974-4441
งาน สบ 2 คป เลย
นายณรงค์ศักดิ์ นันทวัฒน นายช่างชลประทานชํานาญ 088-536-5411
ภิรมย์
งาน สบ 4 คป เลย
นายอุดมพร ผาสุข
นายช่างชลประทานอาวุโส 081-873-8736

5

อําเภอปากชม

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

5

อําเภอเอราวัณ

5

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

คป.เลย
คป.เลย
คป.เลย
คป.เลย
คป.เลย

นายอุดมพร ผาสุข

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-974-4441
งาน สบ 2 คป เลย
นายช่างชลประทานอาวุโส 081-873-8736

อําเภอภูกระดึง

นายอุดมพร ผาสุข

นายช่างชลประทานอาวุโส

081-873-8736

คป.เลย

5

อําเภอท่าลี่

คป.เลย

5

อําเภอนาด้วง

นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 093-326-7279
งาน สบ 1 คป เลย
นายชัยยันต์ สุรสรณ์
นายช่างชลประทานชํานาญ 081-974-4441
งาน สบ 2 คป เลย

คป.เลย

คป.เลย

ศพก. ตําบลหนองใหญ่

ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา
ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์น้ํา

นายอุทัย จันทะ
โมสร/โทร. -/
นายอําพร วรรณ
โชติ/โทร. -/

ให้ความรู้งานชลประทาน/
สถานการณ์นํา้
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นายสุเทพ แสน
เสนา /โทร.
นายอุทิน กรมทอง
/โทร
นายวรวุทธ บัวลา
/โทร
นายทําเนียบ
อารยะศิลปธร/โทร
นายสังวร จันทะ
คีรี/โทร
นายสําเนียง เกิด
ไทย/โทร
นางสาวรจนา กง
สิมมา /โทร
นายวิษณุ กุตะ
พันธ์/โทร
นางสุรูป แสนขันธ์/
โทร
นายอธิศพัฒน์
วรรณสทธิ์
นายวิสุทธิ์
ภารกิจ/โทร

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

นายประมวล มะลี
จันทร์/
093-3192707/0813914335

10,000.00

นางสาวมัชฌิมา เจียจัน
ทึก/088-5571529/
นางสาวทองย้อย แก้วคํา
ไสย์/
นางสวสมพิศ ตรีสร/
093-3192715/
นางนาฎศิลป์ สตารัตน์/
081-9994685/
นายยุทธพร ฝนทั่ง/
081-9754908/
นายพงษ์ทวี นาใจคง /
083 - 6660142/
นายจําลอง อองอ้น /
081-0513308/
นายปพนศักดิ์ อุนลุม/
082-8465606/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ํา
เสียวใหญ่
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง

ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ภาคี/
093-3192752/
นายนิพนธ์ สุนทรวัฒน์
/082-8551439/
นายคําพันธ์ นาสมรูป/
093-3192776/
ชื่อ นายกนกศักดิ์
แสนวัฒน์ /
นายสมชาย ไพรออ/
088-125-2248/

นายสุวิทย์ จงจิตวิบูลย์
ผล/081-8305872/
การลดต้นทุนการผลิต
นางสาวรุ่งนภา พงษ์
เมือง /062-2987084/
1. ปลูกมะนาวนอกฤดู ในบ่อ นายทวัช มาตุน/
ซีเมนต์
089-8619006/
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี นายชาติชาย พรมขัดจา/
2 การลดต้นทนการผลิตข้าว 083-3598824/
1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายทองม้วน ประ
2 การลดต้นทนการผลิตข้าว สมพล/081-0481809/
1. ลดต้นทุนการผลิตยางพารา นายไพฑูรย์ ขันทะศรี/
2 การทําสวนยางแบบ
081-0493462/
การลดต้นทุนการผลิต
นายเภา หานุภาพ/
093-3237462/
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
น.ส.พัชรินทร์ นาคา/
2 การลดต้นทนการผลิต
089-57737396/
การขยายพันธุ์ไผ่รวกหวานการ นายปริวรรธก์ เนียมบุญ
ปลกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
/089-8668568/
การลดต้นทุนการผลิต
นางรัชนี มณีวัฒน์/
089-5772929/
1. การปลูกพืชแซมยางพารา นางจารีพร บุตรสระ
2 การผลิตยางแผ่น
เกษ/081-9744587/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง

10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้ําชีตอนกลาง
10,000.00 โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

อําเภอหนองหิน

นายอุดมพร ผาสุข

นายช่างชลประทานอาวุโส

081-873-8736

คป.เลย

5

อําเภอภูหลวง

นายอุดมพร ผาสุข

นายช่างชลประทานอาวุโส

081-873-8736

คป.เลย

5

อําเภอภูเรือ

นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน สบ 4 คป เลย
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน สบ 4 คป เลย
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน สบ.1 คป.สกลนคร
ป
ํานาญ
นายช่่างชลประทานชํ

088-536-5411

คป.เลย

088-536-5411

คป.เลย

089-8614972

คป.สกลนคร

089-86149724

5
5

สกลนคร

5

อําเภอกุดบาก

ั
นายไกรโรจ
มั่ ฆมาน

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

5

นายณรงค์ศักดิ์ นันทวัฒน
ภิรมย์
อําเภอนาแห้ว
นายณรงค์ศักดิ์ นันทวัฒน
ภิรมย์
อําเภอเมืองสกลนคร นายไกรโรจ มัฆมาน

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.เมือง

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

นายบรรทัด สุปัน
โน
/โทร
นายไพบูรณ์ ปา
ระมี /โทร
นายสมศักดิ์
ธีญญารักษ์/โทร
นางสุมาลี โคลส์/
โทร
นางบังออน ไชย
เสนา /โทร. -/

ํ้
คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.กุดบาก

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

นายศักดานุภาพ นาม่อง
โถแก้วเขียว /โทร.
นางหทัย4ทิพย์ / กุสุมาลย์
จารุสาร/โทร.
นายวั4นชัย พรม/ มาย

งาน สบ.1 คป.สกลนคร
5

อําเภอกุสุมาลย์

นายไกรโรจ มัฆมาน

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8614972
งาน สบ.1 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.กุสุมาลย์

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอบ้านม่วง

นายสมชาย มีพรหม

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-5742300
งาน สบ.3 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.บ้านม่วง

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9745144
งาน สบ.2 คป.สกลนคร
ป
ํานาญ 081-9745144
4
นายช่่างชลประทานชํ
งาน สบ.2 คป.สกลนคร
ป
4
4
นายช่า่ งชลประทานชํ
าํ นาญ 089-5742300

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.พังโคน

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ํ้
คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.พรรณานิคม

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ํ้
คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.วานรนิวาส

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอพังโคน

นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์

5

อําเภอพรรณานิคม

นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

ปวนพุ

หนองหิน

ข้าว

หนองคัน

ภูหลวง

อ้อยโรงงาน

สานตม

ภูเรือ

ไม้ดอกไม้ประดับ

นาพึง

นาแห้ว

ข้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
2 การลดต้นทนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิตอ้อย
โรงงาน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ
การลดต้นทุนการผลิต

ฮางโฮง

เมืองสกลนคร

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

กุดบาก

ข้าว

กุสุมาลย์

น.ส.ระดมจิต เหมเมือง/
092-7179818/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นางลําไพ ใจช่วง /
093-3202180/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

บ้านม่วง

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิตยางพารา นางอรวรรณ ภักดีไทย/
098-1058225/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

ไฮหย่อง

พังโคน

ไร่นาสวนผสม

นางสมหวัง โพธิราช/
087-2188661/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

สว่าง

พรรณานิคม

เกษตรผสมผสาน

1. การทําไร่นาสวนผสม
2. การปลูกฝรั่งปลอดภัยฯ
ิ ้ ิ ี์
การทําการเกษตรแบบ

นางประวิทย์ เจริญคร/
088-3392731/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

นายธนะชัย สุวรรณรงค์/
098-9391475/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

พิมพ์พานิช/โทร.
นางรุณนี ศรี4 วร/

ผสมผสาน

อําเภอวาริชภูมิ

นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9745144
งาน สบ.2 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.วาริชภูมิ

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอสว่างแดนดิน

นายยุทธภูมิ คําวัน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.4 คป.สกลนคร

091-0530751

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.สว่างแดนดิน

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

นายอินตา
พันนา
กันบยาลือ/โทร. -/

สว่างแดนดิน

มะนาว

การผลิตมะนาวนอกฤดู

5

อําเภออากาศอํานวย นายสมชาย มีพรหม

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-5742300
งาน สบ.3 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.อากาศอํานวย

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

นายวงค์สถิต โมรา โพนแพง
ราษฎร์/โทร.
นายทองรัตน์ ศรี/ หนองบัว
สวัสดิ์/โทร.
/ ท่าศิลา
นายสําราญ โนสา/

อากาศอํานวย

เกษตรผสมผสาน

การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

นายสมชาย มีพรหม

งาน สบ.3 คป.สกลนคร

5

อําเภอนิคมน้ําอูน

นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9745144
งาน สบ.2 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.วาริชภูมิ

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอส่องดาว

นายยุทธภูมิ คําวัน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.4 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.ส่องดาว

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.คําตากล้า

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.เต่างอย

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.โคกศรีสุพรรณ

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอคําตากล้า

5

อําเภอเต่างอย

5

นายสมชาย มีพรหม
นายไกรโรจ มัฆมาน

อําเภอโคกศรีสุพรรณ นายไกรโรจ มัฆมาน

091-0530751

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-5742300
งาน สบ.3 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8614972
งาน สบ.1 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8614972
งาน สบ.1 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

หน่วยงานดําเนินการ

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

5

อําเภอวานรนิวาส

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

นาคํา
สาร/โทร.
4 ด ศีรลา
/ คําบ่อ
นายสมคิ
วงค์/โทร. -/

5

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายชนินทร์ ศรีโยธา /
091-062-9868/
นายเอนก พิมพุฒิ /
09-33237175/
นางสาวเบญจรัตน์ วัน
ทองสข/093-3237189/
นายอาทิตย์ หาญสุริย์ /
093-3237237/
นางเปรมฤดี ธนะคําดี/
087-2130783/

หมอก /โทร.
/
นายโพธิ์ทอง โพธิ
ราช/โทร.
4 44 /
นายทองปาน

จุดเด่นของศูนย์

ยางธิสาร /โทร.
/ บ้านเหล่า
นายปถัมภ์ สุวรรณ
เพ็ชร/โทร.
นางทองพัน4ธุ์ /แสน บ้านแป้น

10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย
10,000.00 โครงการชลประทานเลย

วานรนิวาส

เกษตรผสมผสาน

วาริชภูมิ

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน

นายรัตนะ ลีทอง /
084-0188407/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

นายประธาน จงกลณี
/093-3192903 , /095นายวีร4ะพันธ์ ใครบึตร/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

084-7904508/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

นิคมน้ําอูน

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายอุทัย สุวรไตร /
085-7428683/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

ส่องดาว

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

คําตากล้า

เกษตรผสมผสาน

1. การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน
๊
การทําเกษตรแบบเกษตร

นายเรืองยศ ศรีบุญ /
093-3192930 /0814 แท่นสุนทร /
นายปัญญา

โทร.
/ หนองบัวสิม
นายโยธิน จันทร์
ชัยภูมิ/
นายบุญมา ยาษา/ จันทร์เพ็ญ
ไชย /โทร.
นายยักษ์สิทธิ์ / เหล่าโพนค้อ

10,000.00 โครงการชลประทานเลย

เต่างอย

เกษตรผสมผสาน

095-6694566, /093-

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

ผสมผสาน

นายนครศักดิ์ อวนพล /
098-5867466/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน

นายสุพรรณ์ สมณะ/
081-876925/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

เจริญศิลป์

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน

นายสิน รักษาภักดิ์ /
083-3529305/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

โพนนาแก้ว

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน

//

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

5

อําเภอเจริญศิลป์

นายยุทธภูมิ คําวัน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.4 คป.สกลนคร

091-0530751

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.เจริญศิลป์

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

5

อําเภอโพนนาแก้ว

นายไกรโรจ มัฆมาน

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8614972
งาน สบ.1 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.โพนนาแก้ว

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

ปากดี/โทร.

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8614972
งาน สบ.1 คป.สกลนคร

คป.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร อ.ภูพาน

การบริหารจัดการน้ําโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม

/ หลุบเลา
นายสมชาย ทองดี
นอก/โทร. -/

ภูพาน

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน

นายเจริญ ศรีประไหม/
0-4270-8034/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สกลนคร

นายช่างชลประทานชํานาญ 084 6940796
งาน สบ.1 คป.หนองคาย

คป.หนองคาย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย
เกษตรมีสว่ นร่วม
2.
(ไ ่ ่
)
ป
3
ั ั
ั

นายสุวพิศ ศรี
วงษ์/โทร.
086 2218757/

เมือง

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นายวรรณลภย์ ทองบุดดี
/093-3192787/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

5
5

อําเภอภูพาน

หนองคาย

นายไกรโรจ มัฆมาน

อําเภอเมืองหนองคาย นายวรา วรแสน

ปะโค

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

5

อําเภอท่าบ่อ

นายวรา วรแสน

5

อําเภอโพนพิสัย

ํ ั ข
นายวิกรานต์ิ ชนะสุ

5

อําเภอศรีเชียงใหม่

นายวรา วรแสน

5

อําเภอสังคม

ั
นายวราั วรเสน

5

อําเภอสระใคร

นายวรา วรเสน

5

อําเภอเฝ้าไร่

5

อําเภอรัตนวาปี

5

ตําแหน่ง

นายช่างชลประทานชํานาญ 084 6940796
งาน สบ.1 คป.หนองคาย
ํ
093 7994493
521 2558
่ ป
วิศวกรชลประทานชํ
านาญ
084
การ สบ.2 คป.หนองคาย

์

นายวิกรานต์ ชนะสุข
นายวิกรานต์ ชนะสุข

อําเภอโพธิ์ตาก

นายวรา วรเสน

อําเภอเมืองอุดรธานี

นายรพีพั งศ์ ัโชติธัญรัต์ น์

5

อําเภอกุมภวาปี

นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง

5

อําเภอน้ําโสม

นายกิตติ มั่งสมบูรณ์

5

อําเภอบ้านผือ

นายกิตติ มั่งสมบูรณ์

5

อําเภอเพ็ญ

นายรพีพงศ์ โชติธัญรัตน์

5

อําเภอศรีธาตุ

นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง

5

อําเภอหนองวัวซอ

นายสมพร คมขํา

5

อําเภอหนองหาน

นายวีรวัฒน์ คําจันทร์

5

อําเภอกุดจับ

นายสมพร คมขํา

5

อําเภอโนนสะอาด

นายสมพร คมขํา

5

อําเภอบ้านดุง

นายวีรวัฒน์ คําจันทร์

5

อําเภอสร้างคอม

นายรพีพงศ์ โชติธัญรัตน์

5

อําเภอวังสามหมอ

นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง

5

อําเภอทุ่งฝน

นายวีรวัฒน์ คําจันทร์

5

อําเภอไชยวาน

นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง

5

อําเภอหนองแสง

นายสมพร คมขํา

5

อุดรธานี

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คป.หนองคาย
้ โ
คป.หนองคาย

นายช่างชลประทานชํานาญ 084 6940796
งาน สบ.1 คป.หนองคาย
ํ
098
5515
่ ป
วิศวกรชลประทานชํ
านาญ
084 553
6940796
การ สบ.1 คป.หนองคาย

คป.หนองคาย

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.1 คป.หนองคาย

084 6940796

คป.หนองคาย

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.2 คป.หนองคาย

084 7994493

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.2 คป.หนองคาย

084 7994493

้ โ
คป.หนองคาย

คป.หนองคาย
คป.หนองคาย

นายกองสิน หมอ กองนาง
ยาเก่า/โทร.
081
นางดรุ3927275/
ณี พิทักษ์/ จุมพล
โทร.
084
นางบุ9346488/
ญมี
พานพร้าว

เกษตรตําบลพานพร้าว อําเภอศรีเชียงใหม่
เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ั ) ้การเพิ่มประสิทธิภาพ 1.การบริ
ป ดการน้ําแบบ
3
ัการดํัาเนินงานศูนย์( เรีื ยนรู
ั หารจั
การผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป ดการน้ําแบบ
3
ั หารจั
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การบริ

ทองเหลือง/โทร. -/

โ
คป.อุด้ รธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี
คป.อุดรธานี

เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป
3
ั
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตําบลวังหลวง อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัด เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป
3
ั
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
บ้านเปงจาน

คป.หนองคาย

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จ้งหวัด
เกษตรมีสว่ นร่วม
2.
(
ื
ั
)
ป
3
ั
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
บ้านเดื่อ
เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป
3
ั
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ

เกษตรอําเภอสระใคร

วิศวกรชลประทานชํานาญ 084 6940796
การ สบ.1 คป.หนองคาย
ป
098 553 5515
นายช่่างชลประทานชํ
าํ นาญ 09-3134-4858
งาน สบ.1 คป.หนองคาย
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3799
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3525
งาน สบ.2 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3525
งาน สบ.2 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 09-3134-4858
งาน สบ.1 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3799
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1708-7085
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
วิศวกรชลประทานชํานาญ 08-5851-5353
การ สบ.3 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1708-7085
งาน สบ.4 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1708-7085
งาน สบ.4 คป.อุดรธานี
วิศวกรชลประทานชํานาญ 08-5851-5353
การ สบ.3 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 09-3134-4858
งาน สบ.1 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3799
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
วิศวกรชลประทานชํานาญ 08-5851-5353
การ สบ.3 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1739-3799
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1708-7085
งาน สบ.4 คป.อุดรธานี

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป
3
ั
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด เกษตรมีส่วนร่วม
2.
ป
3
ั
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมีส่วนร่วม
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
เกษตรมีส่วนร่วม

นางสนอง ศรี
อรรคพรหม/โทร.
081
นางกุ0565005/
หลาบ คํา

สังคม

สระใคร
ผาสุข/โทร.
099
นางอั9354523/
มมร ไชยลือ วังหลวง
ชา/โทร.
084
3925523/
นายกสิ
พงษ์
โพนแพง
ประจิมทิศ/โทร.
098
2324166/
นายสามารถ
สุดทิ โพธิ์ตาก
ดี/โทร.
042 483048/
นายสนั
่น ชินวัง/ นาดี
โทร.
นายบุญโฮม ปุ
เวียงคํา
ริณะ/โทร. -/
นายสมปอง
โสมเยี่ยม
กองพิลา/โทร.
นายชาญชัย คํา หายโศก
วงษา/โทร.
นายสุนา วิเศษ นาบัว
ขันธ์ /โทร.
นายวิเชียร สิทธิ หัวนาคํา
โชติ/โทร.
นางกาญจนา สม หนองอ้อ
แคล่ว/โทร.
นายมุจรินทร์ พึ่ง หนองหาน
คํานวณ/โทร.
นายชัชวาล ท้าว เชียงเพ็ง
มะลิ/โทร.
นายศิริเทพ ศิ
บุ่งแก้ว
ริวรรณ์หอม /โทร.
นายบรรลุ นาถสี บ้านจันทร์
นา/โทร.
นายวินัย อัป
บ้านโคก
การันต์/โทร.
นายประสงค์
บะยาว
หลวงทําเม /โทร.
นายบุญจันทร์ อุ่น ทุ่งใหญ่
อก /โทร. -/
นายแสงเลิศ กงซุย โพนสูง
/โทร. -/
นายบุญเกิด ยุบล ทับกุง
พันธ์/โทร.

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ท่าบ่อ

พืชผัก

การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง นายอนันต์ สีหงษ์/
081-3801987/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

โพนพิสัย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นายวิทยา ขันติยู/
089-8311817/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

ศรีเชียงใหม่

พืชผัก

การผลิตผักปลอดภัย

นางสนิท ปานปรีดา /
081-0568469 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

สังคม

กล้วยน้ําว้า

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

สระใคร

ข้าว

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย นางวันเพ็ญ คําภาพงษา/
083-3192813/0810470897
การปรับปรุงบํารุงดิน
นายอดุลย์ วงศ์สระคู/

ข้าว

084-2619797/0933192811
นางนิภาวดี นาทองคํา/

เฝ้าไร่

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

933-192962/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

รัตนวาปี

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว

นางพรรณี พิมพ์พันธ์ /
083-3450775 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

โพธิ์ตาก

ข้าว

1. การผลิตข้าวปลอดภัยภาย
2. การผลิตข้าว GAP

นางสุบิน สิงห์นาครอง/
080-4200155/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองคาย

เมือง

ผัก , กล้วย

การปลูกผักปลอดสารพิษ

กุมภวาปี

อ้อย

น้ําโสม

มันสําปะหลัง

บ้านผือ

อ้อย

เพ็ญ

ข้าว

ศรีธาตุ

ข้าว

หนองวัวซอ

ข้าว

นางสาววิภาวรรณ กลิ่น
หอมอ่อน/
การลดต้นทุนการผลิตอ้อย
นางนารากร ซาร์มา/
089-7099704/086การลดต้นทุนการผลิตมัน
นางยุพิณ ทองมณี/
สําปะหลัง
081-2606844/
การบริหารจัดการแปลงอ้อย นางนิรัตน์ อินทะวงศ์/
081-8858122/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นางสาวพิณนา วงษ์
ศิลป์/085-6469258/
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นายพิรัตน์ มณีทอง/
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 086-2327123/
การลดต้นทุนการผลิต

หนองหาน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

กุดจับ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

โนนสะอาด

มันสําปะหลัง

บ้านดุง

ไร่นาสวนผสม

สร้างคอม

ข้าว

วังสามหมอ

ยางพารา

ทุ่งฝน

ข้าว

ไชยวาน

ข้าว

หนองแสง

ข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี

นางอรอนงค์ เสียง
หวาน/089-7149956/
การให้น้ําและปุ๋ยด้วยระบบน้ํา นางสาวเกสร ศิริโยธา/
หยด
089-5551689/
การทําไร่นาสวนผสม
นายทินรัชต์ นามแสง/
086-7172257/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายเอกภาส สุขสูงเนิน/
081-0502745/
การลดต้นทุนการผลิตยางพารา นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ช
ชัย /098-2308539/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายชลธี วงศ์คําภา /
090-8508631/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายวิเชียร พันชน/
085-0085582/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นางสุมิตรา ตรีนนท์/
081-2603065/

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

5

อําเภอนายูง

นายกิตติ มั่งสมบูรณ์

5

อําเภอพิบูลย์รักษ์

นายวีรวัฒน์ คําจันทร์

5

อําเภอกู่แก้ว

นายวีรวัฒน์ คําจันทร์

5

อําเภอประจักษ์ศิลปา นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง
คม
อําเภอเมือง
นายธณกฤต หลทรัพย์
หนองบัวลําภู

5

หนองบัวลําภู

ตําแหน่ง
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน สบ.2 คป.อุดรธานี
วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.3 คป.อุดรธานี
วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ สบ.3 คป.อุดรธานี
นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน สบ.5 คป.อุดรธานี
สบ.1 คป.หนองบัวลําภู

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

08-1739-3525

คป.อุดรธานี

08-5851-5353

คป.อุดรธานี

08-5851-5353

คป.อุดรธานี

08-1739-3799

คป.อุดรธานี

088 7778090

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม
1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นางสาวสมถวิล
สาโรจน์ /โทร.
นายมหรรณพ
บัวเทิง/โทร.
นายเฉลียว มะลิ
วัลย์/โทร. -/
นายชยานันต์
จันทรเสนา/โทร.
นายทรงเดช บุญ
อุ้ม/โทร.

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

โนนทอง

นายูง

ยางพารา

บ้านแดง

พิบูลย์รักษ์

ข้าว

ค้อใหญ่

กู่แก้ว

ข้าว

อุ่มจาน

ประจักษ์ศิลปาคม ผัก

หนองสวรรค์

เมืองหนองบัวลําภู ข้าว

5

อําเภอนากลาง

นายชยุต อุตสาชัย

สบ.2 คป.หนองบัวลําภู

081 0481559

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นายสมัคร นามสี
ฐาน/โทร.

เก่ากลอย

นากลาง

เกษตรผสมผสาน

5

อําเภอโนนสัง

นายธณกฤต หลทรัพย์

สบ.1 คป.หนองบัวลําภู

088 7778090

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นายสมัย สร้อย
แก้ว /โทร.

โนนสัง

โนนสัง

ข้าว

5

อําเภอศรีบุญเรือง

นายธณกฤต หลทรัพย์

สบ.1 คป.หนองบัวลําภู

088 7778090

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นายปริญญา สา ศรีบุญเรือง
คํา /โทร.

ศรีบุญเรือง

5

อําเภอสุวรรณคูหา

นายชยุต อุตสาชัย

สบ.2 คป.หนองบัวลําภู

081 0481559

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

นายเฉวียน จัน
ทะลุน/โทร.

5

อําเภอนาวัง

นายชยุต อุตสาชัย

สบ.2 คป.หนองบัวลําภู

081 0481559

คป.หนองบัวลําภู

ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน

1.การบริหารจัดการน้ําแบบ
เกษตรมีส่วนร่วม

2

2

2

2

เชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย นายนพพร สารพิพัฒน์

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8352619
งาน

คป. เชียงราย

อําเภอเชียงของ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

อําเภอเชียงแสน

อําเภอเทิง

นายทรงพงษ์ พงษ์มุกดา

นายกิติโชติ สุวรรณประชา วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ
นายทรงพงษ์ พงษ์มุกดา

081-6667410

คป.เชียงราย

คป.เชียงราย

นายนพพร สารพิพัฒน์

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8352619
งาน

คป. เชียงราย

2

อําเภอพาน

นายสิริภพ แท่นมณี

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-7311488
งาน

คบ. แม่ลาว

นายอภินันทน์ นาวิกนันทน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 086-1931537
งาน

คบ. แม่ลาว

นายกิติโชติ สุวรรณประชา วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

คป.เชียงราย

2

2

อําเภอแม่จัน

อําเภอแม่สรวย

อําเภอแม่สาย

081-6667410

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
อุดรธานี
10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

นางรัตติยาพร ปราชญา
วงศ์/092-2470270/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

ข้าว

การผลิตข้าวปลอดภัย

นายจํานงค์ ขันกสิกรรม/
087-2261679/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

สุวรรณคูหา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การทําไร่นาสวนผสม

นางสาววัชราพร ไชย
น้อย /098-8785159/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

นายสุรัตน์ ชัยสุข/ วังทอง
โทร.

นาวัง

พืชผัก

การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก

นายคมกฤช ศรีอาจ/
087-9455677/

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายสมชาติ วรรณ บ้านดู่
คํา/โทร.
089-9552705/

เมืองเชียงราย

สัปปะรด

สับปะรดภูแล

นายอรรถพล มนตรี/
089-7017194 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายประสงค์ วงศ์ สถาน
งาม/โทร.
085-0375131/

เชียงของ

ผัก

ผักปลอดภัย

นางไพรวัลย์ สวยงาม/
093-1303100/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายธนาณุวัฒน์
จันฟอง/โทร.
0827643081/

เชียงแสน

ข้าว

การผลิตข้าวปลอดภัย

นายนพปฏล ชูสมุทร/
081-5318200/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายอ๊อด แสงแก้ว/ งิ้ว
โทร. -/

เทิง

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายยุทธพล ทองปรีชา
/093-1303157/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

นายบุญปั๋น บุญใส่ ป่าแดด
/โทร.
091-2862741/

ป่าแดด

ข้าว

การผลิตข้าวคุณภาพ

นายบุญมี พวงมาลัย /
081-2894821/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

นายสมพงษ์ ตานัง/ สันมะเค็ด
โทร.
081-3778391/

พาน

ข้าว

การผลิตข้าวปลอดภัย

นางสาวพิชญา จายน้อย/
084-9859507/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายถนัด ปัญญา ศรีค้ํา
/โทร.
086-9207373/

แม่จัน

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเกรียงไกร
มหาวรรณ/
093-1303118/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

จ.ส.อ.นิกร บุญชัย/ เจดีย์หลวง
โทร.
084-4853489 /

แม่สรวย

ลําไย

การผลิตลําไยคุณภาพ

นายธนญชัย สมจิตต์ /
093-1303133/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายธนดล มหา
พรม/โทร.
085-0330246/

แม่สาย

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายประเสริฐ สุยะราช
/093-1303122 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม
เกษตร (ลดต้นทุนการผลิตข้าว และการปรับปรุง
บํารุงดิน)
การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ลดต้นทุนการผลิตข้าว)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรลําไยคุณภาพ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)

หน่วยงานดําเนินการ

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การทําไร่นาสวนผสม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว)

อําเภอป่าแดด

การลดต้นทุนการผลิตยางพารา นายธวัชชัย บัว
ทองหลาง /
ลดต้นทุนการผลิตข้าว
นางนภาภรณ์ ขันแข็ง/
08-99418272/
1. การทําปุ๋ยอินทรีย์ในการ
นายณรงค์ ไชยวงศ์คํา/
เพิ่มผลผลิต
087-2133032/
1. การผลิตผักปลอดภัย
นายเกียรติศักดิ์ รวม
2. การผลิตผักอินทรีย์
ออม/
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายวสันต์ มั่นทอง /
081-0529240/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

10,000.00 โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายดุสิต วรรณพงษ์/
092-2470265/

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ข้าว)

2

2

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดภูแล

จุดเด่นของศูนย์

ดงมะไฟ

ศรีดอนมูล

เกาะช้าง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

2

ศูนย์ (อําเภอ)

อําเภอเวียงป่าเป้า

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 086-1931537
งาน

คบ. แม่ลาว

นายอภินันทน์ นาวิกนันทน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

2

อําเภอพญาเม็งราย

นายอภินันทน์ นาวิกนันทน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

อําเภอเวียงแก่น

นายทรงพงษ์ พงษ์มุกดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

2

อําเภอขุนตาล

นายทรงพงษ์ พงษ์มุกดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

2

อําเภอแม่ลาว

081-6667410

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายอ้าย เดชวงศ์
ยา/โทร.
081-0316502/

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ข้าว)

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ลดต้นทุนการผลิตส้มโอคุณภาพ

นายประดับพันธ์ เจริญการ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ 084-4846377

คบ. แม่ลาว

อําเภอเวียงเชียงรุ้ง

2

อําเภอดอยหลวง

นายอภินันทน์ นาวิกนันทน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

นายอภินันทน์ นาวิกนันทน์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-2943569
งาน

คป.เชียงราย

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

นายสุมิตร ปินไว/
086-6594704/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

นายทวี ชาวสวน/ เวียงเหนือ
โทร. -/

เวียงชัย

ข้าว

การผลิตข้าวปลอดภัย

นางกรรณิกา เครืออินทร์
/053-769232/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายฐานุวัตร ทอง แม่ต๋ํา
คง/โทร.
089-557-5516/

พญาเม็งราย

ลําไย

การผลิตลําไยคุณภาพ

นายดํารงค์ ต๊ะต้องใจ/
097-9649974/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายสมศักดิ์ บุญ
ยวง/โทร. -/

เวียงแก่น

ส้มโอ

การปรับปรุงคุณภาพส้มโอ

นายทองชุม กันทา/
093-1303184/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายพร พาเนตร/ ต้า
โทร.
089-9981354/

ขุนตาล

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นางสาวชุติมา อธิคม
ธร/086-2028226/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายสุนันต์ทา
แม่ฟ้าหลวง
แซ่บู๊/โทร. 086 –
9112589/

แม่ฟ้าหลวง

ชา

การผลิตชาโดยไม่ใช้สารเคมี

นายดลพ สุภาวรรณฺ/
089-8543737/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายมานัส ไชย
รัตน์/โทร
083-7656201/

จอมหมอกแก้ว

แม่ลาว

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุรพล พิชัยพรหม/
084-6154149/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายเชิดชัย แสง
สุข/โทร. -/

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

ข้าว

ศูนย์ข้าวชุมชน

นายสมบัติ สุรัตน์/
089-2626663/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม

นายยุคนธร รุเม
ชา/โทร.
089-5533516/

โชคชัย

ดอยหลวง

ข้าว

เพิ่มประสิทธิภาพข้าว

นายทวีศักดิ์ โนวิชัย /
088-4348191/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงราย

นายประพันธ์ มิ
นทรชัย/โทร. -/

ป่าแดด

เมืองเชียงใหม่

ไร่นาสวนผสม

การทําไร่นาสวนผสม

นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ /
091-0784993/

10,000.00

บ้านแปะ

จอมทอง

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายวารินทร์ พงษ์ตา/
081-9804272/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

แม่แจ่ม

ข้าว

1. ใช้สารชีวภัณฑ์
2. การลดต้นทุนและเพิ่ม

นายดุสิต บุญเลิศ /
053-485107/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

เชียงดาว

ข้าว

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

นายรัตนากร ยอดใจ
เพ็ชร /093-1303081 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
3. การผลิตป๋ยอินทรีย์
การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุนทร แก้วเวียง
จันทร์/081-3798219/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่กวง

นายอานนท์ แสนสามก๋
อง/089-7882009/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง

ฐานพัชร เลิศจารุอนันต์/
093-1303012/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง

นายเรวัติ แก้วเลิศ
ตระกูล/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)
2

สินค้าหลัก

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (การผลิตชาอินทรีย์คุณภาพ)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว)
ศูนย์เรียนรู้บ้านสันลมจอย และศูนย์เรียนรู้บ้าน การบริหารจัดการน้ํา
สันผีเสื้อ
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

เวียงกาหลง

อําเภอ

ข้าว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ลดต้นทุนการผลิตข้าว)
คป.เชียงราย

ตําบลที่ตั้งศูนย์

เวียงป่าเป้า

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (การผลิตลําไยคุณภาพ)

2

นายกิติโชติ สุวรรณประชา วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

เกษตรกรต้นแบบ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านป่าจั๋น (ลดต้นทุนการผลิตข้าว)

อําเภอเวียงชัย

อําเภอแม่ฟ้าหลวง

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

สังกัด (คป.,คบ.)

2

2

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

ม่วงยาย

1

เชียงใหม่

อําเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุทธิศักดิ์ อยู่สําราญ

1

เชียงใหม่

อําเภอจอมทอง

นายวีระวิทย์

รงค์ทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1882-2641
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ําแบบมี
สินค้าเกษตร ต.บ้านแปะ
อ.จอมทอง ส่วนร่วม

นายสุธรรม อ๊อด
ต่อกัน/โทร. -/

1

เชียงใหม่

อําเภอแม่แจ่ม

นายภูวนาท
ระรื่น

หอม

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4378-6378
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ํา
สินค้าเกษตร ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ชลประทาน

นายสมบูรณ์ บุญ ช่างเคิ่ง
เกิด /โทร. -/

1

เชียงใหม่

อําเภอเชียงดาว

นายณัฐปคัลภ์

อินวงศ์

วิศวกรชลประทานชํานาญ
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน ่ นางสาวศรัญยา กิ แม่นะ
สินค้าเกษตร ม.3 ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว - การบริหารจัดการน้ําแบบมี ติคุณไพศาล/โทร.

1

เชียงใหม่

อําเภอดอยสะเก็ด

นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ

คบ.แม่กวง

ข้าว

เชียงใหม่

อําเภอแม่แตง

นายสมศักดิ์

ศิริสวัสดิ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1764-8559
งาน

คป.เชียงใหม่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเจริญ ยกคําจู/ เชิงดอย
ร่วม
โทร.
086-1893655/
การบริหารจัดการน้ํา
นายบุญมี บุญทา สันป่ายาง
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ทิพย์/โทร. -/

ดอยสะเก็ด

1

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้า
เกษตร หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

แม่แตง

ข้าว

1

เชียงใหม่

อําเภอแม่ริม

นายสมศักดิ์

ศิริสวัสดิ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1764-8559
งาน

คป.เชียงใหม่

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ นายนิมิต ขยัน/
ผลิตสินค้าเกษตร
โทร. -/

เหมืองแก้ว

แม่ริม

ข้าว

1

เชียงใหม่

อําเภอสะเมิง

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-5651-6271
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
บ.วังป้อง ต.เหมืองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต
สินค้าเกษตรสตรอเบอรี่ หมู่ที่ 5 ต.บ่อแก้ว

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม

นายวิทยา นา
ระต๊ะ/โทร. -/

บ่อแก้ว

สะเมิง

สตรอเบอรี่

1

เชียงใหม่

อําเภอฝาง

นายวีระโชติ
ประเสริฐ

จูดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1642-8590
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต
สินค้าเกษตร ต.เวียง บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 อ.ฝาง

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม

นายนิธิโรจน์ วันดี/ เวียง
โทร. -/

ฝาง

ข้าว

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อ นายเอกนรินทร์ ปิน
ลดต้นทุนการผลิต
ทะนา /093-1303076/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอแม่อาย

นายวีระโชติ
ประเสริฐ

จูดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1642-8590
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต
สินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา
่

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม

นายจันทร์แก้ว กา แม่อาย
อินทร์/โทร. -/

แม่อาย

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. ใช้สารชีวภัณฑ์ในการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

นายช่างชลประทานชํานาญ 083-7165252
งาน

08-8260-9862

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-4213609
งาน

คบ.แม่แตง

1. การลดต้นทุน
2. การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์
ใช้ควบคม ศัตรข้าว
สตรอเบอรี่แปรรูป

นางนงเยาว์ บุญยศ/
093-1303080/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

1

เชียงใหม่

อําเภอพร้าว

นายสมศักดิ์

1

เชียงใหม่

อําเภอสันป่าตอง

นายสรศักดิ์ เวียงคํา

1

เชียงใหม่

อําเภอสันกําแพง

1

เชียงใหม่

1

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

ศิริสวัสดิ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1764-8559
งาน

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-8436856
งาน

คบ.แม่แตง

ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริ อ.สันป่าตอง

นายธวัชชัย บุญนาค

นายช่างชลประทานชํานาญ 090-4693660
งาน

คบ.แม่กวง

อําเภอสันทราย

นายณัฐพล อภินันทโน

นายช่างชลประทานชํานาญ 084-1702208
งาน

คบ.แม่แฝก-แม่งัด

เชียงใหม่

อําเภอหางดง

นายสุทธิศักดิ์ อยู่สําราญ

นายช่างชลประทานชํานาญ 083-7165252
งาน

คบ.แม่แตง

1

เชียงใหม่

อําเภอฮอด

นายวีระวิทย์

1

เชียงใหม่

อําเภอดอยเต่า

นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ

1

เชียงใหม่

อําเภออมก๋อย

1

เชียงใหม่

1

รงค์ทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1882-2641
งาน

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

- หลักการชลประทานเบื้องต้น - นายอรรณพ คํา
สถานการณ์น้ําและการบริหาร นวล /โทร. -/
้ ้ ่ ชญา
การเกษตรตามปรั
นายนคร ปั๋นคํา/
เศรษฐกิจพอเพียง
โทร. -/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

หน่วยงานดําเนินการ

ป่าไหน่

พร้าว

ลําไย

การใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช

มะขามหลวง

สันป่าตอง

ถั่วเหลือง

ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพีนธุ์ดี นายณัฐอานนท์ พันธุ์เขต
เชียงใหม่ 60
กิจ/087-1898986/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง

ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจเชิงคุณธรรม บ.ม่วง
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญทรง
เขียว ม.4 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
ร่วม
ยุติธรรม/โทร. -/

ร้องวัวแดง

สันกําแพง

ไร่นาสวนผสม

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่กวง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
เกษตร หมู่ที่ 8 ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้บ้านบวก
การบริหารจัดการน้ํา
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ป่าไผ่

สันทราย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว นายอดิศักดิ์ ราชสีห์/
2. การทําไร่นาสวนผสม
089-5567521/
3. การผลิตผักปลอดภัย
การปลูกข้าวด้วยเครื่องปลูกข้าว นายเรวัต แก้วเลิศ
ตระกูล /089-8528781/

หางดง

ข้าว

หางดง

ฮอด

ลําไย

ท่าเดื่อ

ดอยเต่า

นายอุ่นเมือง
อาทิตย์/โทร. -/

นายมงคล ชุ่มศรี/ หารแก้ว
โทร. -/

- การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายสุทิน พงษ์
ทิพย์ถา/โทร. -/

นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ /
093-1303023/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

10,000.00

1. เทคนิคคุมหญ้านา
2. การกําจัดศัตรูข้าวโดนวิธี
ผสมผสาน
เพิ่มประสิทธิภาพผลิตลําไย
นอกฤดู

ชื่อนางเยาวลักษณ์
ศรีวรรณ/081-8848149/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แฝก-แม่
งัดสมบรณ์ชล
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่แตง

อนงค์ พยัคฆัยหพล/
093-1303004/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

ลําไย

1. การตัดแต่งกิ่ง
2. การพัฒนาลําไย GAP

นายชัยเดช ต่อมโนวงศ์/
085-0298895/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

อมก๋อย

กาแฟ

การผลิตกาแฟอินทรีย์

นายโยธิน ทาดี/
085-2445639/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต
สินค้าเกษตรต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-7175-9449
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ํา
สินค้าเกษตร อ.ดอยเต่า
จ.เชียงใหม่ ชลประทาน

นายกิจพล สิงห์ภักดี

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-6543557
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - อบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิต่
เกษตรกาแฟ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สินค้าเกษตรกรที่ได้รับ

อําเภอสารภี

นายภูวนาท
ระรื่น

หอม

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4378-6378
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายเสน่ห์ ทะพิงค์ ขัวมุง
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ต.ขัวมุง อ.สารภีจ.เชียงใหม่
แก/โทร.

สารภี

ลําไย

1. การตัดแต่งกิ่ง
2. การปฏิบัติดูแลรักษาลําไย

นางสุมาลา บุญชัย/
089-5593070/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

เชียงใหม่

อําเภอเวียงแหง

นายณัฐปคัลภ์

อินวงศ์

วิศวกรชลประทานชํานาญ
งาน

08-8260-9862

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิและภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ม.2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.

- สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี

นายดวงติ๊บ สันนิ เมืองแหง
ถา /โทร.

เวียงแหง

กระเทียม

นายชาย มณี/
085-7276004/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอไชยปราการ

นายวีระโชติ
ประเสริฐ

จูดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1642-8590
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ําแบบมี
สินค้าเกษตร บ้านใหม่พัฒนา ม.6 ต.แม่ทะลบ ส่วนร่วม

นางพรพรรณ คํา แม่ทะลบ
พิงค์ชัย/โทร.

ไชยปราการ

ลําไย

1. การใช้น้ําสปริงเกอร์
2. การใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้ปอ
ผลิตลําไยคุณ้ ภาพ

นางสาวอรพรรณ ขัน
สุรินทร์/083-156 2986/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอแม่วาง

นายภูวนาท
ระรื่น

หอม

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4378-6378
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ํา
สินค้าเกษตร อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ ชลประทาน

นายรังสรรค์ กันธิ
ยะ/โทร. -/

บ้านกาด

แม่วาง

ผัก

1. การทําน้ําหมักชีวภาพ
2. การผลิตผักปลอดสารพิษ

น.ส.เปลวเทียน ไชยวงค์/
083-1303064/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอแม่ออน

นางสาวเกษมณี ปิงตะวัน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9700-5562
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต
สินค้าเกษตร ต.ทาเหนือ (ศูนย์หลัก) อ.แม่ออน

- การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายสองเมือง ตา
กุล/โทร.

ทาเหนือ

แม่ออน

ข้าวโพดฝักอ่อน

1. การทําปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน นายธีระศักดิ์ คําทอง/
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 089-9992134/093-

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอดอยหล่อ

นายวีระวิทย์

รงค์ทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1882-2641
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม นายนิเวศน์ โอด
สินค้าเกษตร อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่
บาง/โทร. -/

ดอยหล่อ

ดอยหล่อ

ลําไย

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

อําเภอกัลยาณิวัฒนา นายภูวนาท
ระรื่น

หอม

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4378-6378
งาน

คป.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต - การบริหารจัดการน้ํา
สินค้าเกษตร อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เชียงใหม่ ชลประทาน

กัลยาณิวัฒนา

ผัก

1. การลดต้นทุนการผลิตลําใย นายประชัน ปันคํา/
2. การผลิตลําใยนอกฤดู
093-1303071/
ปลูกพืชในระบบ่ GAP
นายนิรันดร์ ใจจิตร /
083-8615441/

2

น่าน

นายชนาธิป อิน
- ปัญญา/โทร. -/

นายเอกชัย แบะลู/ ม่อนจอง
โทร. -/

นายสุรชัย พิทักคีรี บ้านจันทร์
ภูมิ/โทร. -/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

อําเภอเมืองน่าน

นายวรชัย พรมจักร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

087-1732285

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน่ นายเดช จักรน้อย/ ไชยสถาน
ร่วม
โทร. 054-681157/

เมืองน่าน

ข้าว

1.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายประพันธ์ พวงมณี/
087-3180287/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

2

อําเภอเชียงกลาง

นายสมบัติ แปงมูล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9987237
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

เชียงกลาง

ลําไย

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

อําเภอทุ่งช้าง

นายสมบัติ แปงมูล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9987237
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ทุ่งช้าง

เงาะ

นายชาญศักดิ์ สิทธิพงษ์/
081-6343441/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

2

อําเภอท่าวังผา

นายพิทักษ์ สว่างเมฆ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-5812223

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญวาท หลีใจ ตาลชุม
ร่วม
/โทร. -/

ท่าวังผา

ลําไย

1. การผลิตลําไยลําไยมาตฐาน
GAP
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ลด
1.การใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยทางใบ
และ
2.ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิต
การผลิตลําไยให้มีคุณภาพดี

นายเรวัต พรมสาร/
093-1795788/

2

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางพอง พงษ์ขันธ์/ พญาแก้ว
โทร.
ร่วม
086-0835468 /
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสถิตย์ ตันชู และ
ร่วม
ชีพ/โทร. -/

ประดิษฐ์ นิลแก้ว/
089-9543401/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

2

อําเภอนาน้อย

นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทิน นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8962132
โชติ
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเวทย์ ทะ
ร่วม
ภูมินทร์/โทร. -/

นาน้อย

ยางพารา

ลดต้นทุนการผลิตยางพารา

นายพงษ์พัฒน์ วัยวัฒน์/
086-1269377/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

2

อําเภอปัว

นายพิทักษ์ สว่างเมฆ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายจันทร์ พรมรัง สถาน
ร่วม
กา/โทร.
087-1780766/

ปัว

ข้าว

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการ
ใช้สารเคมี

นางสุภารัตน์ เทพอาจ/
085-6948316/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-5812223

บัวใหญ่

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

2

อําเภอเวียงสา

นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทิน นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8962132
โชติ
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอบ้านหลวง

นายวรชัย พรมจักร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

087-1732285

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอแม่จริม

นายวรชัย พรมจักร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

087-1732285

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอนาหมื่น

นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทิน นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8962132
โชติ
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอสันติสุข

นายพิทักษ์ สว่างเมฆ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-5812223

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอบ่อเกลือ

นายพิทักษ์ สว่างเมฆ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-5812223

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอสองแคว

นายสมบัติ แปงมูล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9987237
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสมบัติ แปงมูล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-9987237
การ

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

2

อําเภอภูเพียง

นายวรชัย พรมจักร

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

087-1732285

คป.น่าน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

สบ.1.คป.แพร่

081-887-6552

คป.แพร่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อําเภอเมืองแพร่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายปกรณ์ บังเมฆ
ร่วม
/โทร.
081-1670439/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมนึก พิศ
ร่วม
จาร/โทร.
089-9566903/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสีอวน บุญ
ร่วม
ใหญ่/โทร.
093-2714509/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายฉัตรชัย บัว
ร่วม
แสน/โทร.
089-9973405/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประเสริฐ
ร่วม
หนองคํา/โทร.
082-3864732/
การบริการจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิทยา มหิงษา/
ร่วม
โทร. 088 –
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสนอง ส่งศรี/
ร่วม
โทร. -/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางจินดา สักขวา/ นาเหลือง
ร่วม
โทร.
084-3716426/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธีรศักดิ์ วงษ์ บ้านพี้
ร่วม
ตุ้ย/โทร. -/

เวียงสา

ยางพารา

1.การแปรรูปผลผลิต
2. การลดต้นทุนการผลิต

ยุพิน ไชยราชา/
081-7466930/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

บ้านหลวง

เกษตรผสมผสาน

1.เกษตรผสมผสาน
2.การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายทิพย์ ขัติเนตร/ หนองแดง
ร่วม
โทร.
089-5569699/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมบูรณ์ สุทธิ เมืองลี
ร่วม
/โทร. -/

แม่จริม

ข้าว

นาหมื่น

ข้าว

1.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ของดิน (ปุ๋ยสั่งตัด)
2.ใช้สารชีวภาพและสารชีว
1.การใช้สารชีวภัณฑ์
2.การลดต้นทุนการผลิต

นายประทวน จันทร์ดี/
093-1304591/0622959311
น.ส.น้ําทิพย์ สิทธิ/
081-9608780/
นายอภิสิทธิ์ ห่าน
ตระกูล/054-787057/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

ดู่พงษ์

สันติสุข

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1.ลดการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี
2.การดูแลรักษา

นางณภัทร ก๋านนท์/
084-7675366/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

เกษตรผสมผสาน

1.การลดต้นทุนการผลิต
2.เกษตรผสมผสาน

นายลัญจกร เตปา /
093-1304596/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

ยอด

สองแคว

มะนาว

การผลิตมะนาวนอกฤดู

นางชุติกร ตันกูล/
085-0389689/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

ขุนน่าน

เฉลิมพระเกียรติ

หม่อนผลสด

- การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกหม่อนผลสด

นายนพดล อุปถัมภ์/
089-8444818/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

ฝายแก้ว

ภูเพียง

ข้าว

1.การใช้ปุ๋ยสั่งตัด
นายสมชาย สมใจ/
2.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 093-1304801/

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

ห้วยม้า

เมืองแพร่

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายณรงค์ ทาขาว/
093-1302913/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แพร่

แม่จั๋วะ

เด่นชัย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมบูรณ์ ผามะณี/
085-8390419/

10,000.00

แม่ทราย

ร้องกวาง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุทัศน์ ตันติตัน
พิพัฒน์/089-6331650/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แพร่

10,000.00 โครงการชลประทาน
น่าน

4

แพร่

อําเภอเมืองแพร่

นายเทพยุง วงศ์สูง

4

แพร่

อําเภอเด่นชัย

นายทวีรัตน์ จันทร์จารุพงศ์ สบ.4.คบ.แม่ยม

086-396-7554

คบ.แม่ยม

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

4

อําเภอร้องกวาง

นายสุดใจ เพ็งใจ

สบ.2.คป.แพร่

086-919-8097

คป.แพร่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริการจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเนตร ศรีทา/
เกษตร อําเภอร้องกวาง
ร่วม
โทร. -/

4

อําเภอลอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันต
ยะวัฒน์

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

089-554-5151

คป.แพร่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริการจัดการน้ําแบบมีส่วน นายศรีรัตน์ คําผา แม่ปาน
ร่วม
เชื้อ /โทร 062 เกษตร อําเภอลอง

ลอง

ลองกอง , กล้วย
น้ําว้า , ไม้ไผ่

การลดต้นทุนการผลิตลองกอง นายดนัย ใจจะดี/
093-1302937/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แพร่

4

อําเภอวังชิ้น

นายสมศักดิ์ แก้วบุญมา

สบ.3.คป.แพร่

081-960-5119

คป.แพร่

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริการจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมนู กาญจนะ/ นาพูน
เกษตร อําเภอวังชิ้น
ร่วม
โทร. 086-183

วังชิ้น

ส้มเขียวหวาน

ลดต้นทุนการผลิตส้มเขียวหวาน นายประชาเวช เกษ
อินทร์ /093-1302964/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แพร่

4

อําเภอสอง

นายคมกฤช นัยปราโมทย์

สบ.1.คบ.แม่ยม

089-854-2356

คบ.แม่ยม

สอง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมนึก คําภีระ /
089-5559484/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่ยม

4

อําเภอสูงเม่น

นายธีระ นาคฉ่ํา

สบ.3.คบ.แม่ยม

093-261-9339

คบ.แม่ยม

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.หัวเมือง อ.สอง
จ.แพร่
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

สูงเม่น

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายจําลอง ปรอดโปร่ง/
093-1302954/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่ยม

4

อําเภอหนองม่วงไข่

นายวิโรจน์ พวงทอง

สบ.2.คบ.แม่ยม

089-995-5566

คบ.แม่ยม

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.หนองม่วงไข่
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเทวัญ ปัญญา ปางหมู
1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วม
ประเสริฐ/โทร.

หนองม่วงไข่

พริก

การผลิตพริก GAP

นางสุเมธา คาระโก/
085-4989600/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่ยม

เมืองแม่ฮ่องสอน

ข้าว

การผลิตข้าวปลอดภัย

นายบดินทร์ ศิริวงศ์ /
053-695462/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

ไร่นาสวนผสม

การผลิตข้าวปลอดภัย

น.ส.วิลาวัณย์ ไฝนันท์
ตา/081-8459835/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อย

ข้าว

1. การใช้สารชีวภัณฑ์
2. การทําวนเกษตร

นายวรากร ฟอง
กระจาย/081-162 5095/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสุจินต์ ไข่คํา/ หัวเมือง
ร่วม
โทร. 099 –
6637256/
ร่องกาศ
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ นางสาวสดวก
จํารัส/โทร.
สําคัญและการส่งเสริมพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้อง 086-9174158/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน วันชัย โพธิ์ศรีทอง/ หนองม่วงไข่
ร่วม
โทร. -/

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน

นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8260-1562
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอแม่สะเรียง

นายวิโรจน์ มาเทียน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9635-5331
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ 8 การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายพัด เด่น
บ้านป่ากล้วย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. ร่วม
ดอกไม้/โทร. /

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอแม่ลาน้อย

นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6923-7528
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวินิจ กุศลศิริ/ สันติคีรี
1 บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย สจ.
ร่วม
โทร. -/

แม่สะเรียง

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาแม่ยม

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอสบเมย

นายวิโรจน์ มาเทียน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9635-5331
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุทธิชัย สิริ
10 บ้านปู่คํา-ห้วยแห้ง ต.แม่สาบแลบ จ.
ร่วม
บุญอภิรักษ์/โทร.

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอปาย

นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8260-1562
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอขุนยวม

นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6923-7528
งาน

1

แม่ฮ่องสอน

อําเภอปางมะผ้า

นายสุรศักดิ์ วงศ์ชัย

2

ลําปาง

อําเภอเมืองลําปาง

นายธงชัย กิจจคณารักษ์

2

อําเภอเกาะคา

2

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

สบเมย

ผัก

การผลิตพืชผักปลอดภัย

นางสาวนฤมล อุปละ /
081-0339682/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายศรศักดิ์ แสง เวียงเหนือ
2 บ้านแม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.
ร่วม
เขิ่งอายุ /โทร. -/

ปาย

ข้าว

1. การผลิตข้าวอินทรีย์
2. การแปรรูปข้าว

นางเยาวลักษณ์ แสน
พิทยาพร/081-9522515/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

คป.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวัฒนะ สุวรรณ ขุนยวม
1 บ้านขุนยวม ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วม
เขตนิคม/โทร.

ขุนยวม

ไร่นาผสม

1. การเกษตรไร่นาสวนผสม
2. เกษตรปลอดภัย

น.ส.สุกัญญา มนูแสง/
088-4343184/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8260-1562
งาน

คป.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเวียน ติ๊บมา/
3 บ้านไร่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วม
โทร. -/

สบป่อง

ปางมะผ้า

ผัก

1. การผลิตพืชผักปลอดภัย
2. การเกษตรไร่นาสวนผสม

นายเนติพล นนทธรรม/
084-7410024/

10,000.00 โครงการชลประทาน
แม่ฮ่องสอน

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7244125
งาน

คบ.แม่วัง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 5 ตําบลบุญนาคพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง

บ้านห้วยน้ําเค็ม

เมืองลําปาง

นายจีรศักดิ์ ปัญญาดิษวงศ์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-4724657
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 2 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา

ศาลาไชย

เกาะคา

อําเภองาว

นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-4731008
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 7 ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว

หลวงใต้

งาว

2

อําเภอแจ้ห่ม

นายวิชัย บินบําชี

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-5319276
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม

แม่สุก

แจ้ห่ม

1.การผลิตข้าวปลอดภัย
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ชีวภาพในแปลงนาข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงเลี้ยง 1. การใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรค
สัตว์
2. การใช้เครื่องจักรกล
กระบวนการผลิต
เกษตรผสมผสาน

2

อําเภอเถิน

นายนิพลน์ ศรีวิลัย

นายช่างชลประทานชํานาญ 084-6088781
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 9 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน

เถินบุรี

เถิน

ข้าว

2

อําเภอแม่ทะ

นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-4731008
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 4 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ

หัวเสือ

แม่ทะ

2

อําเภอแม่พริก

นายนิพลน์ ศรีวิลัย

นายช่างชลประทานชํานาญ 084-6088781
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 1 ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก

แม่พริก

2

อําเภอวังเหนือ

นายวิชัย บินบําชี

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-5319276
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 6 ตําบลวังเหนือ อําเภอวัง
เหนือ

2

อําเภอสบปราบ

นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-5309457
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 14 ตําบลสบปราบ อําเภอสบ
ปราบ

2

อําเภอเสริมงาม

นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-5309457
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 2 ตําบลเสริมซ้าย อําเภอ
เสริมงาม

อําเภอห้างฉัตร

นายโอภาส เครือคําหล่อ

นายช่างชลประทานชํานาญ 088-4169695
งาน

คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 4 ตําบลปงยางคก อําเภอห้าง
ฉัตร

2

อําเภอแม่เมาะ

นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-4731008
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ท่ี 5 ตําบลสบป๊าด อําเภอแม่
เมาะ

2

อําเภอเมืองปาน

นายวิชัย บินบําชี

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-5319276
งาน

คป.ลําปาง

ศูนย์เรียนรู้ฯหมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งกว๋าว อําเภอเมือง การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมบูรณ์
ปาน
ร่วม
จังกา/โทร.
089-8554438 /
ศูนย์เรียนรู้ อ.เมือง
การบริหารจัดการน้ําฯ
ร.ต.อ.วิสูตร กัน
ไชยสัก/โทร.

2

ลําปาง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายกฤษณะ สิทธิ
ร่วม
หาญ/โทร.
084-0429847/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายนําลภ มุณีแก้ว
ร่วม
/โทร. 084
3717851/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน น.ส.รังษิยา แสงสุก
ร่วม
วาว/โทร.
081-7250040/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสาวสิริน
ร่วม
ชะเอมเทศ/โทร.
089-5785792/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสุรีย์รัตน์ ขัติ
ร่วม
ยะ /โทร.
081-7245306/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางดวงดาว ภูริ
ร่วม
โอโสไนอาร์เรตตี้/
โทร. -/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบัณฑิตย์
ร่วม
สวรรค์บรรพต/
โทร.
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายพชร เมล์ทาง/
ร่วม
โทร.
096-65734431/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายหลุย กันทิยะ/
ร่วม
โทร.
086-1147550/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเอกดนัย ใจ
ร่วม
กันทา/โทร.
080-6739458/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเนตร ใจเที่ยง/
ร่วม
โทร.
081-9503005/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางรัศภัธ ยิ่งสุข
ร่วม
สันติสุข/โทร. -/

แม่สวด

อําเภอ

สับปะรด

การผลิตสับปะรดคุณภาพพันธ์ นางราษี สุขสุวานนท์/
ภูแล
081-9935373/

ข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

นางพิจิตรา กาวิละวงค์/
081-8830950/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

นายสมาน เตียนต๊ะนัน/
086-1882175/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

นางสาวเกษศิริทร์ มะโน
น้อม/093-1306973/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางนันทกาญจน์ พรคง
เกษม/093-1300929/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

ข้าว

การผลิตข้าวอินทรีย์

นายถนอม ฟองอิสสระ/
085-0341796/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

แม่พริก

ผัก

วังใต้

วังเหนือ

ลําไย

การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการ นางสาวขวัญกมล
ใช้สารเคมี
ปิงสมุทร์ /
081-6625171/
1. การตัดแต่งกิ่ง
นางกราบทอง พุ่มอยู่/
2. การชักนําให้ลําไยออกดอก 089-5405545/

แม่กัวะ

สบปราบ

ข้าว

ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ถั่วลิสง

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ข้าว

1. ใช้ยิปซั่มและโดโลไมด์ในการ นางพิจิตรา กาวิละวงศ์ /
081-8830950/
เพิ่มผลผลิต
2. ใช้ไตรโคเดอม่าคลกพันธ์
การลดต้นทุนการผลิต
นายจํารัส เตชะสาย /
081-8782450/

สบป้าด

แม่เมาะ

ข้าว

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมฮิวมัส

ทุ่งกว๋าว

เมืองปาน

ข้าว

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ
ในแปลงนาข้าว

ศรีบัวบาน

เมืองลําพูน

ลําไย

นายบัณฑิต สอนอินต๊ะ
/093-1306713/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง
10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษากิ่วลม-กิ่ว
คอหมา
10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

นางศิริทิพย์ ถาวรศักดิ์/
084-4606425/0931300935
นายปรีชา พรมนา/
087-1763521/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําปาง

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายพันธรัฐ สิทธิปรุ/
081-7244226/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอเมืองลําพูน

นายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1884-2145
งาน

คป.ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอลี้

นายประเสริฐ ปาลีกุย

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-3946-3505
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.ลี้

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายจันทร์ วงค์
เรือง/โทร. -/

ลี้

ลี้

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายการุณย์ ประภัสระ
กูล/861912404/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอป่าซาง

นายสุรัตน์ พันธุประกิจ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4987-0768
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.ป่าซาง

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายไพฑูรย์ คํา
สุข/โทร.

บ้านเรือน

ป่าซาง

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายเกรียงไกร น้ําสา/
081-9527125/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

1

ลําพูน

อําเภอบ้านโฮ่ง

นายสุรัตน์ พันธุประกิจ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4987-0768
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.บ้านโฮ่ง

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายประวิน ปาตี ศรีเตี้ย
คํา/โทร. -/

บ้านโฮ่ง

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นางธัญญารัตน์ ปาละมี/
084-3714243/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอแม่ทา

นางอรินปภา วรศาสตร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9962-9953
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.แม่ทา

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายดํารงค์ จินะ
กาศ/โทร.

ทากาศ

แม่ทา

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายวรกาญจน์ ธรรม
ตา/082-1832094/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอทุ่งหัวช้าง

นายประเสริฐ ปาลีกุย

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-3946-3505
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.ทุ่งหัวช้าง

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายนิวัช วงค์ฝั้น
/โทร.

ตะเคียนปม

ทุ่งหัวช้าง

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายธณวัฒน์ วรรณใหม่
/093 - 1302897 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอเวียงหนองล่อง นายสุรัตน์ พันธุประกิจ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-4987-0768
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.เวียงหนองล่อง

การบริหารจัดการน้ําฯ

นายนิโรจน์ แสน
ไชย/โทร.

วังผาง

เวียงหนองล่อง

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นางเกศริน เมฆลา/
093-1302912/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

1

ลําพูน

อําเภอบ้านธิ

นางอรินปภา วรศาสตร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9962-9953
งาน

คป.ลําพูน

ศูนย์เรียนรู้ อ.บ้านธิ

การบริหารจัดการน้ําฯ

บ้านธิ

ลําไย

การผลิตลําไยนอกฤดู

นายชัยยันต์ อภิวงค์งาม/
093-1302907/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ลําพูน

3

อุตรดิตถ์

อําเภอเมืองอุตรดิตถ์

นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1807-5283
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

เมือง

ข้าว

1. การผลิตสารชีวภัณฑ์
2. เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
3. ลดต้นทุนการผลิต

นายสุรัตน์ สัตยาภรณ์/
089-9594437/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอลับแล

นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1807-5283
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายทวี เตชัย/
ร่วม
โทร.
085-7359780/

แม่พูล

ลับแล

ทุเรียน

1. การผลิตทุเรียนคุณภาพดี
2. ลดต้นทุนการผลิต

นายธีระพล เหมืองหม้อ/
081-5335278/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอตรอน

นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6210-2293
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมานพ
ร่วม
จางวาง/โทร. -/

บ้านแก่ง

ตรอน

ข้าว

นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์/
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2. การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 080-6878536/
3. ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอทองแสนขัน

นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6210-2293
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมศักดิ์ ยาป่า ผักขวง
ร่วม
คาย/โทร. -/

ทองแสนขัน

ข้าว

1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2. ลดต้นทุนการผลิต

นายก้องปฐพี ตันสุชาติ
/081-7240865 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอพิชัย

นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6210-2293
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอัษฎางค์ สี คอรุม
ร่วม
หราช/โทร. 081 –
0469744/

พิชัย

ข้าว

1. การผลิตข้าวแบบครบวงจร นายศรัญยู บุญต่อ/093
2.เพิ่มมูลค่าสินค้า
– 1312265/
3. ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอท่าปลา

นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1807-5283
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายศักดิ์ดา พันธุ์ ท่าปลา
ร่วม
เจริญ/โทร.
081-6056531/

ท่าปลา

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

นางสาวปราณี บุญญา /
080-5100355/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอน้ําปาด

นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9708-8785
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสายบัว ทอง ห้วยมุ่น
ร่วม
ลา/โทร. 082 –
1691594/

น้ําปาด

ไร่นาสวนผสม

1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต
2. เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
3. ลดต้นทุนการผลิต

นายกฤษฎาภูมิ ใบยา/
081-3790930/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอฟากท่า

นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9708-8785
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสงัด มีมา/
ร่วม
โทร. 087 –
2048519/

ฟากท่า

ไร่นาสวนผสม

1. ทํากิจกรรมตามแนวของ
เศรษฐกิจ พอเพียง
2. ลดต้นทุนการผลิต

น.ส.นงนุช มีมา/093 192351/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

3

อําเภอบ้านโคก

นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9708-8785
งาน

คป.อุตรดิตถ์

การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตของเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายชนะ ผาทอง/ นาขุม
ร่วม
โทร. -/

บ้านโคก

มะขามหวาน

1. การตัดแต่งกิ่งมะขาม
2. การป้องกันกําจัดโรคแมลง
ศัตรูพืช

นายนัทพงศ์
จันทรานนท์ /
093-5565245/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์

อําเภอเมืองพะเยา

นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

085-0360819

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบาล บุญก้ํา/
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
โทร. -/

เมืองพะเยา

ข้าว

1. เพิ่มผลผลิต
นายมนัส สพานแก้ว /
2. ลดต้นทุนการผลิต
089-5571740/
3. การผลิตสู่เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

อําเภอจุน

นายเดชา สุทธกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8856419
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญมี คุณารูป/ จุน
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
โทร. -/

จุน

ข้าว

1.การเพิ่มผลผลิต
2. การป้องกันกําจัดศัตรูข้าว
โดยชีววิธี
3. ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

2

พะเยา

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ร้อยตํารวจโท
บ้านธิ
ถวัลย์ สวัสดิ์จิตต์/
โ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางศศิ
ร์อร อ่อน คุ้งตะเภา
ร่วม
คง/โทร.
087-8395489/

บ้านเสี้ยว

บ้านตุ่น

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นางสาวแสงทอง
นามปิง/093-1303242/

หน่วยงานดําเนินการ

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

2

อําเภอเชียงคํา

นายสมบูรณ์ งามสม

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0399699
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวีระ ดวงหา
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
คลัง/โทร. -/

อ่างทอง

เชียงคํา

ข้าว

การลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยน้ํา นายสงกรานต์ ดวงอ้าย/
ชีวภาพ
093-1303248/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอเชียงม่วน

นายเดชา สุทธกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8856419
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายณัฐวุฒิ เมือง
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
ก้อน/โทร. -/

เชียงม่วน

เชียงม่วน

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มศักยภาพการผลิต

นายสัญญา เร่งเร็ว/
081-0334307/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอแม่ใจ

นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

085-0360819

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายถนอง สิงห์
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
แก้ว/โทร. -/

แม่สุก

แม่ใจ

ข้าว

1.ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2.ลดต้นทุนการผลิต
3. การผลิตข้าวปลอดภัย

นางพัฒนา แสนโข/
091-8583715/0931303264

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอปง

นายเดชา สุทธกุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8856419
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญเล ภิธรรม ควร
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
มา/โทร. -/

ปง

ข้าว

1. การพัฒนาคุณภาพข้าว
2. การเพิ่มผลผลิต
3. การคัดพันธุ์

นายพรเพชร เผ่าแก้ว /
054-497233/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอดอกคําใต้

นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-9111449
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมชัย ฟอง
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
รัตน์/โทร. -/

ดงสุวรรณ

ดอกคําใต้

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวอัญชลี ปัญญา
กวาว/081-9012275/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอภูซาง

นายสมบูรณ์ งามสม

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0399699
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมพล เวียน
ร่วม
รอบ/โทร. -/
เกษตร (ข้าว)

สบบง

ภูซาง

ข้าว

1. ลดต้นทุนการผลิต
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
(GAP/อินทรีย์)

นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน
/089-8532910/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

2

อําเภอภูกามยาว

นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-9111449
การ

คป.พะเยา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายมานิตย์ ฟัก
เกษตร (ข้าว)
ร่วม
แก้ว/โทร. -/

แม่อิง

ภูกามยาว

ข้าว

1. การพัฒนาคุณภาพข้าว
2. การเพิ่มผลผลิต
3. การคัดพันธุ์

นางเศรษฐีรัตน์ คงภัก
บวรภพ /081-9504650/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พะเยา

นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์

จน.คบ.ท่อทองแดง

094-616-8181

คบ.ท่อทองแดง

นายภิญโญ เทียน เทพนคร
ชัย/โทร.

เมือง

ข้าว

10,000.00

081-888-7973

คป.กําแพงเพชร

นายสรรเสริญ
วังหามแห
สวรรค์บรรพต/
โทร. -/
นางบังอร สีมารัก/ หัวถนน
โทร. 08-9322047/

ขาณุวรลักษบุรี

มันสําปะหลัง

1. การจัดทําแปลงผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว
1. ระบบน้ํ ําหยดี ั ์

นางสุภาพ อุ่นเรือน/
093-1301758 /

สบ.3.คป.กําแพงเพชร

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) 1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
ิ ั
ป
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.หลักการชลประทาน

นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล/
2. ระบบสปิงเกลอร์ในการให้น้ํา 085-6524070/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

คลองขลุง

ข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

นางรุ่งกานต์
ถาวร/โทร.

พรานกระต่าย

ข้าว

1. ใช้จุลินทรีย์สลายฟางข้าว นายลิขิต กล้ากสิกิจ/
โทร.083-9556298/
2. ใช้พืชปุ๋ยสด
3. ใช้ป๋ยอินทรีย์
1. การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ นางรัตติยา ขวัญคํา/
081-9731597

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่อทองแดง

นายยนต์ วัดแพง/ มหาชัย
โทร.

ไทรงาม

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต

นายสิทธิพงษ์ กองพันธุ์/
086-2004544/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่อทองแดง

นายประสิทธิ์
คลองน้ําไหล
พรายสังข์/โทร. -/

คลองลาน

มันสําปะหลัง

1. การปรับปรุงบํารุงดิน
2. การใช้น้ําหมักชีวภาพ

นายสวัลย์ ขาวทอง/
093-1301789/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

นายสําเนา นาค
สวัสดิ์/โทร.

หนองหลวง

ลานกระบือ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวทัศนีย์ แซ่เหง่า
/089-6719038/

10,000.00

นายสมาน ลุ
นพงษ์/โทร.
08-7306-2279/
นายชัยยะ เกตุ
แก้ว/โทร.
095-625-7957/
นายอัมพร ป้อม
ทอง/โทร. 081 7862500/
นายเศียร พรม
จันทร์/โทร.

ทุ่งทอง

ทรายทองวัฒนา

ข้าว

1. การผลิตข้าวอินทรีย์

นายสุพัชรกิตติ์ สังข์ยก /
08-4494-5051/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

ปางตาไว

ปางศิลาทอง

มันสําปะหลัง

นายกัณณพงษ์ ศิริวิ
จักร/093-130-1801/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

บึงสามัคคี

บึงสามัคคี

ข้าว

1. การใช้ปุ๋ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน
2. การเพิ่มผลผลิต
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
กําแพงเพชร

ลานดอกไม้ตก

โกสัมพีนคร

ข้าว

นางสาวสุพรรษา อินตา
/085-7106077
/093-1301803
นางเพื่อนแพง ขัติศรี/
086-7175031/

เมืองตาก

ข้าว

นายพงศกร วงศ์เถื่อน/
093-3012715/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

4

กําแพงเพชร

อําเภอเมือง
กําแพงเพชร

4

กําแพงเพชร

อําเภอขาณุวรลักษบุรี นายนฤพนธ์ คล้ายมณี

(มันสําปะหลัง)
4

อําเภอคลองขลุง

4
4
4

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

087-205-3553

คป.กําแพงเพชร

การลดต้นทุนการผลิต (ข้าว)

อําเภอพรานกระต่าย นายชววุฒ คําภิโร

สบ.1.คบ.ท่อทองแดง

081-838-9678

คบ.ท่อทองแดง

การลดต้นทุนการผลิต (ข้าว)

อําเภอไทรงาม

สบ.3.คบ.ท่อทองแดง

087-738-9970

คบ.ท่อทองแดง

การลดต้นทุนการผลิต (ข้าว)

อําเภอคลองลาน

4

อําเภอลานกระบือ

4

นายอภินันทร์ จ่าพันดุง

นายสุรพงศ์ แสนช่าง
นายโชคชัย เสนาะเกียรติ

คป.กําแพงเพชร

คบ.ท่อทองแดง

อําเภอทรายทองวัฒนา นายคัมภีร์ สอนเจริญทรัพย์ นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

085-050-8920

คป.กําแพงเพชร

4

อําเภอปางศิลาทอง

นายสุรพล แสงคําพันธ์

เจ้าพนักงานการเกษตร
ชํานาญงาน

081-596-7032

คป.กําแพงเพชร

4

อําเภอบึงสามัคคี

นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง

จน.คป.กําแพงเพชร

081-953-4889

คป.กําแพงเพชร

4

อําเภอโกสัมพีนคร

นายพงศกร มีบุษยา

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 091-778-5661

คบ.ท่อทองแดง

อําเภอเมืองตาก

นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์

จน.คป.ตาก

คป.ตาก

ตาก

สบ.2.คบ.ท่อทองแดง

088-959-9114

061-684-0572

4

นายสหัส ไก่แก้ว

สบ.2.คป.กําแพงเพชร

081-474-8292

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(มันสําปะหลัง)

2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
ิ ั
ป
1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
ิ ั
ป
1.หลักการชลประทาน

2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) 1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
ิ ั
ป
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) 1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มัน 1.หลักการชลประทาน
สําปะหลัง)
2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
การลดต้นทุนการผลิต (ข้าว)
1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
3.การบริหารจัดการชลประทาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) 1.หลักการชลประทาน
2.สถานการณ์น้ํา
ิ ดการน้
ั ําอย่ปางมีส่วน
บ้านสะแกเครือ
การบริหารจั
ม.3 ต.วังประจย

ร่วม

ถ้ํากระต่ายทอง

นายใน อิ่มเอี่ยม/ วังประจบ
โทร.
087-1979016/

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว
ใ ต้ ข้า็ว ั ์ ี
ลดต้่ นทุนิ การผลิ

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่อทองแดง

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่อทองแดง

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่อทองแดง

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

4

อําเภอท่าสองยาง

นายมนตรี ทิพย์สิทธิ์

ช่างฝีมือสนาม ช2

086-202-3044

คป.ตาก

บ้านแม่ต้าน
ม.1 ต.แม่ต้าน

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายอุเทน คํา
ร่วม
แสน/โทร. -/

4

อําเภอบ้านตาก

นายสุชกร สมวันดี

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 093-965-3641

คป.ตาก

บ้านหินโค้ว
ม.2 ต.ตากตก

4

อําเภอแม่ระมาด

นายนิพนธ์ วัฒนานันท์

ช่างฝีมือสนาม ช2

085-734-4980

คป.ตาก

4

อําเภอแม่สอด

นายสัมพันธ์ สวรรคเชิด
วิลัย

สบ.3 คป.ตาก

081-688-5852

4

อําเภอสามเงา

นายนครชัย มั่นเมือง

สบ.2.คป.ตาก

4

อําเภออุ้มผาง

นายธรณิศ มั่นศรี

4

อําเภอพบพระ

4

อําเภอวังเจ้า

นครสวรรค์

ตําบลที่ตั้งศูนย์

แม่ต้าน

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ท่าสองยาง

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเหมวิช พนาเวฬุมาศ
/093-130-2741/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นางทรัพย์ ดําแดง ตากตก
/โทร.
ร่วม
087-2001482/

บ้านตาก

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นาย ธีรวัฒน์ กันยานี /
085-6186875/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

บ้านแม่ระมาด
ม.4 ต.แม่ระมาด

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายเครื่อง เสมา/
ร่วม
โทร.
085-0496216/

แม่ระมาด

แม่ระมาด

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

น.ส.เบญจกัลยาณี แสน
คํา/093-1302735/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

คป.ตาก

เขตเทศบาลแม่สอด
ต.แม่สอด

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นางถนอมศรี
ร่วม
แสนหาญ/โทร.
089-6398985/

แม่สอด

แม่สอด

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายบรรพต สืบบัวบาน/
093-1302726/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

083-645-5419

คป.ตาก

บ้านสามเงา
ม.2 ต.สามเงา

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายมนัส โตเอี่ยม สามเงา
ร่วม
/โทร.
862106207/

สามเงา

ลําไย

ลดต้นทุนการผลิตลําไย

นายจํารัส จินะการ /
086-0919494/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

สบ.4.คป.ตาก

081-740-0722

คป.ตาก

บ้านแม่กลองน้อย
ม.6 ต.โมโกร

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายธีรวัฒน์
โมโกร
ร่วม
ไพโรจน์วนิชวงค์ /
โทร.
097-9580284/

อุ้มผาง

ผัก

การลดต้นทุนการผลิตผัก

นายนพพล ฟูแสง /
085-7111247/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

นายเรวัฒ พานิชชอบ

ช่างฝีมือโรงงาน ช3

081-886-7807

คป.ตาก

บ้านอุ้มเปี้ยม
ม.1 ต.คีรีราษฎร์

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายวีรภัทร แซ่ลี คีรีราษฎร์
ร่วม
/โทร.
089-2525350/

พบพระ

ผัก

การผลิตผักปลอดภัย

นายสุระวิทย์ ปัญญา /
081-2815546/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

นายประสิทธิ์ จิตเผือก

สบ.1.คป.ตาก

081-785-2158

คป.ตาก

บ้านเด่นวัว ม.4
ต.เชียงทอง

การบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วน นายน้อย ด้วง
ร่วม
รักษา /โทร.
080-0316807/

นาโบสถ์

วังเจ้า

ลําไย

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นางสาวธมลวรรณ สิทธิ
กัน /081-8202354/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ตาก

อําเภอเมืองนครสวรรค์ นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านยางเอน หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านแก่ง

หลักการชลประทาน , การ
นายพิพัฒน์ สิงห์
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม ลอ/โทร.
082-7724459/

บ้านแก่ง

เมืองนครสวรรค์

ข้าว

1.การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2 การปรังปรุงบํารุงดิน
3 การใช้สารชีวภัณฑ์

น.ส.จุฬาลักษณ์ แพงไทย
/087-209-7322/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอโกรกพระ

นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านท่ารวก หมู่ที่ 5 ตําบลเนินศาลา

หลักการชลประทาน , การ
นายสามารถ คํา
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม หลาบ/โทร.
08-57367306/

เนินศาลา

โกรกพระ

ข้าว

1.ลดต้นทุนการผลิต

นางนันทิยา วาสุกรี/
081-9532567/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอชุมแสง

นายนน อัมพรลักษณ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8282-3314
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตําบลฆะมัง

หลักการชลประทาน , การ
นายอิทธิชัย จันทร์ ฆะมัง
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม แจ้ง/โทร.
086-9391059/

ชุมแสง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางวันนา เล็กวิไล /
086-212-1933/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอลาดยาว

นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 2 ตําบลวังเมือง

หลักการชลประทาน , การ
นายฐิติโชค คํา
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม ไทย/โทร.
084-6499145/

วังเมือง

ลาดยาว

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางชะเอม เกษมรัตน์ /
089- 2745375/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอบรรพตพิสัย

นายนน อัมพรลักษณ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8282-3314
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านห้วยโรง หมู่ที่ 4 ตําบลบึงปลาทู

หลักการชลประทาน , การ
นายพิชัย โสทะ/
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม โทร.
090-4971997/

บึงปลาทู

บรรพตพิสัย

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางนพสร เพชรรัตน์ /
081-9721850/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอหนองบัว

นายชีวนันท์ สุขจินดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1887-7446
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านเนินพวง หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกลับ

หลักการชลประทาน , การ
นายสุนทร ท้วม
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม เทศ/โทร.
089-9065898/

หนองกลับ

หนองบัว

ข้าว

1.ลดต้นทุนการผลิตข้าว
นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต /093-3192268/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอตาคลี

นายยุทธนา เพชรอินทร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9900-2892
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านเขาภูคา หมู่ที่ 2 ตําบลหัวหวาย

หลักการชลประทาน , การ
นายพัด คงขาว/
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม โทร. -/

หัวหวาย

ตาคลี

ข้าว

1.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี3 นางจันทา บ่ายเมือง/
081-3247966/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

หน่วยงานดําเนินการ

3

อําเภอเก้าเลี้ยว

นายนน อัมพรลักษณ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-8282-3314
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านป่ายายมุ้ย หมู่ที่ 7 ตําบลหนองเต่า

หลักการชลประทาน , การ
นายเสริมศักดิ์ เหม หัวดง
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม พิจิตร/โทร.
086-6805631/

เก้าเลี้ยว

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

3

อําเภอท่าตะโก

นายชีวนันท์ สุขจินดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1887-7446
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านโคกมะรื่น หมู่ที่ 6 ตําบลท่าตะโก

นายสุรชัย รวม
หลักการชลประทาน , การ
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม ทรัพย์/โทร.
088-1739616/

วังใหญ่

ท่าตะโก

ข้าว

1.การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและ นางจันทรา บ่ายเมือง /
ไตรโครเดอร์ม่า
089-8149959/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอตากฟ้า

นายชีวนันท์ สุขจินดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1887-7446
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านพุนาค หมู่ที่ 5 ตําบลลําพยนต์

หลักการชลประทาน , การ
นายจําลอง สงวน
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม สุข /โทร.
081-0456638/

ลําพยนต์

ตากฟ้า

มันสําปะหลัง

1. การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอไพศาลี

นายชีวนันท์ สุขจินดา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1887-7446
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านเขาหินกลึ่ง หมู่ที่ 3 ตําบลวังน้ําลัด

หลักการชลประทาน , การ
นางทองเม็ด พรม วังน้ําลัด
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม พิทักษ์/โทร.
080-5055800/

ไพศาลี

ข้าว

1.การลดต้นทุนการผลิตโรจาก นางสาวมานิตา จันทร์
การทํานาโยน
เศรษฐี /086-1987624/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอพยุหะคีรี

นายยุทธนา เพชรอินทร์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9900-2892
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านท่าโก หมู่ที่ 7 ตําบลยางขาว

หลักการชลประทาน , การ
นางตรุ่ม ทับทวี /
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม โทร.
086-2081530/

ยางขาว

พยุหะคีรี

ข้าว

1 ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอแม่วงก์

นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านถังแดง หมู่ที่ 4 ตําบลแม่วงก์

หลักการชลประทาน , การ
นายเสียร เทพ
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม สนธิ/โทร.
084-4934776/

แม่วงก์

แม่วงก์

มันสําปะหลัง

1. การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง นายวันโชค วงษ์มี /0824072817/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอแม่เปิน

นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ตําบลแม่เปิน

หลักการชลประทาน , การ
นายสุด ลําภา/โทร. แม่เปิน
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม 087-8409328/

แม่เปิน

ข้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

น.ส.ชมพู่ บุญรอดกลับ/
093-3192230/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

3

อําเภอชุมตาบง

นายประวิทย์ เปรมศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1284-6793
งาน

คป.นครสวรรค์

บ้านชุมม่วง หมู่ที่ 4 ตําบลชุมตาบง

หลักการชลประทาน , การ
นางเตือนใจ ใบ
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม ไพศาล/โทร.
081-9735187/

ชุมตาบง

ข้าว

1.ลดต้นทุนการผลิต
2 การบริหารจัดการการ
3 การแปรรูปผลผลิต

นางณัฐนันทภัทร ศรชัย/
093-3192185/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

อําเภอเมืองพิจิตร

นายณัฐพงศ์ ครุฑทา

นายช่างชลประทานอาวุโส

08-1534-2235

คป.พิจิตร

หมู่ที่ 8 ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมืองพิจิตร

นายสําเนียง เขียว ดงป่าคํา
ละออ/โทร. -/

เมือง

ข้าว

1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวอัญชรี เดชมา/
093-1300457/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

อําเภอวังทรายพูน

นายณัฐพงศ์ ครุฑทา

นายช่างชลประทานอาวุโส

08-1534-2235

คป.พิจิตร

หมู่ที่ 12 ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน

หลักการชลประทาน,เบื้องต้น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,

นายสุทธี น้อมระ วังทรายพูน
วี/โทร.

วังทรายพูน

ข้าว

1 การผลิตและการใช้สารชีว
ภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

น.ส.อัญชลี เดชมา/
093-1300457/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

หมู่ที่ 11 ตําบลทุงใหญ่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง

สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,

ชื่อนายปรีชา
ขันธวุธ/โทร. -/

โพธิ์ประทับช้าง

ข้าว

นายอนันต์ ฟองชัย/
093-1300455/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าบัว

นางอุทุมพร สาย ห้วยเกตุ
ทองสุข/โทร. -/

ตะพานหิน

ข้าว

ชนางวันทนี บุญจันทร์/
093-1300473/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาดงเศรษฐี

นายมานะ อินท
โชติ/โทร.
085-7261908/
นางโชติการ พึง
ไชวรา/โทร. -/

บางมูลนาก

ข้าว

1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
2 การตัดพันธ์ปนข้าว
1 การปฏิบัติตามกระบวนการ
ผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม( 8
) สารชีวภัณฑ์ทดแทน
1้ การใช้

นายวิรัตน์ แป้นถนอม/
093-1300467/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าบัว

1 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี น.ส.เบ็ญจรัตน์ อ่ําปั้น/
2 ทดสอบความงอกก่อนการ 848123737/
เพาะปลก
1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว ชื่อ นายศราวุธ
จันทรมณี/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าบัว

3

พิจิตร

3
3
3
3

พิจิตร
พิจิตร

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง นายภะกิต ไม้ตะเภา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1605-8901
งาน

คบ.ท่าบัว

อําเภอตะพานหิน

นายราชศักดิ์ จารุชาติ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1910-8986
งาน

คบ.ดงเศรษฐี

หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยเกตุ อําเภอตะพานหิน

อําเภอบางมูลนาก

นายวีรพล จิตรากร

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1494-3821
งาน

คบ.ท่าบัว

หมู่ที่ 8 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก

3

อําเภอโพทะเล

นายวิทยา วังวิเศษ

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-2583-4571
งาน

คบ.ท่าบัว

3

อําเภอสามง่าม

นายสวัสดิ์ นาคมีศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1888-0441
งาน

คป.พิจิตร

3

อําเภอทับคล้อ

นายวิชัย แสงกาญจนวนิช

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-7845-4399
งาน

คป.พิจิตร

3

อําเภอสากเหล็ก

นายณัฐพงศ์ ครุฑทา

นายช่างชลประทานอาวุโส

คป.พิจิตร

3

อําเภอบึงนาราง

นายอดิศักดิ์ แก้วทอง

08-1534-2235

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1938-3083
งาน

คบ.ดงเศรษฐี

สถานการณ์น้ําและการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่ การบริหาร
หลักการชลประทาน,เบื้องต้น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,

สถานการณ์น้ําและการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่ การบริหาร
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านน้อย อําเภอโพทะเล
หลักการชลประทาน,เบื้องต้น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่ การบริหาร
หมู่ที่ 8 ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม
หลักการชลประทาน,เบื้องต้น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หมู่ที่ 14 ตําบลท้ายทุ่ง และ หมู่ที่ 12 ตําบลเขา หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,
ทราย อําเภอทับคล้อ
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หมู่ที่ 1 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,
หมู่ที่ 1 ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง

สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
ั
้ํ ใ ้ื ี่
ิ

ตําบลชุมตาบง

ทุ่งใหญ่

วังสําโรง

การใช้สารเคมี
บ้านน้อย

//

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

นายลือชัย โยธาสอน/
084-4616110/

นางอรทัย จิโรจนนุกุล/
0865732629/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครสวรรค์

โพทะเล

ข้าว

นายสําเนียง เล็ก เนินปอ
ชม /โทร.

สามง่าม

ข้าว

นายบุญชู ขุน
อินทร์/โทร.

ท้ายทุ่ง

ทับคล้อ

ข้าว

1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายกิตติพัฒน์ อินทร
ประสิทธิ์/094-6068384/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

นายสายันต์ บุญ
ยิ่ง/โทร.

วังทับไทร

สากเหล็ก

มะม่วง

ชื่อ นายชินวัฒน์ คุ้ม
ม่วง/โทร. 085-7293343/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

นางจันทรา ดี
แจ่ม/โทร. -/

บึงนาราง

บึงนาราง

ผัก

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ GAP
ื่
1 การผลิ
ตและการใช้

นายขจรศักดิ์ คัญทับ/
081-9727420/

10,000.00

สารชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์
ใ้
ี

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาดงเศรษฐี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

3

อําเภอดงเจริญ

นายวิชัย แสงกาญจนวนิช

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-7845-4399
งาน

คป.พิจิตร

หมู่ที่ 1 ตําบลวังงิ้วใต้ อําเภอดงเจริญ

3

อําเภอวชิรบารมี

นายสวัสดิ์ นาคมีศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1888-0441
งาน

คป.พิจิตร

หมู่ที่ 6 ตําบลบึงบัว อําเภอวชิรบารมี

หลักการชลประทาน,เบื้องต้น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่
หลัั กการชลประทาน,เบื
้องต้ิ น,
สถานการณ์น้ําและการบริหาร
้ํ ใ ้ื ี่ , การิ
หลัั กการชลประทาน

นางนรารัตน์ อั่ว
หงวน/โทร.

ตําบลที่ตั้งศูนย์

วังงิ้วใต้

นายสมศักดิ์ พรม บึงบัว
เดช/โทร.

อําเภอ

สินค้าหลัก

ดงเจริญ

ข้าว

วชิรบารมี

ข้าว

จุดเด่นของศูนย์

1 จัดการศัตรูพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1 การทํใ า้ นาด้วยวิี ธีโยนกล้า
2 การลดต้นทุนการผลิต

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

น.ส.อัญชลี ลมูลภักตร์/
093-130-0482/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

นางสาวพรวิภา รักษธรรม
/093-130-0460/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิจิตร

3

พิษณุโลก

อําเภอเมืองพิษณุโลก

นายวัชร จิตใจงาม

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-9202-0788

คป.พิษณุโลก

ม.1 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นายเกษม โตมา/ จอมทอง
บริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วม โทร.
083-4109163/

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางเนาวรัตน์ แก้วแจ้ง/
0898566853/

10,000.00

3

พิษณุโลก

อําเภอนครไทย

นายพินิตย์ เกิดคํา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1886-2032
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลหนองกระท้าว

1. หลักการชลประทานเบื้องต้น นายสมชาติ พิมพ์ หนองกะท้าว
หอม/โทร.
081-5967264/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่

นครไทย

สับปะรด

1. การบริหารจัดการศัตรูพืช
2. การผลิตน้ําปุ๋ยชีวภาพ

นายบุญสม จันทร์พุฒิ
/061-3012310/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

เนินมะปราง

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายขจรศักดิ์ สีบุญมี/
093-1300638/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

บางกระทุ่ม

กล้วย

การเพิ่มคุณภาพการผลผลิต

นายอุทิศ ใจฝั้น /083
2161686/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

ชาติตระการ

มันสําปะหลัง

การลดต้นทุนการผลิต

นายณัฐพล กิตติ
บุญญวัฒน์ /
0931300634/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

พรหมพิราม

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายแฉล้ม แจ่มฉาย /
084-1520897/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพลายชุมพล

3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม
3

อําเภอเนินมะปราง

นายพิษณุ พิริยะวิศรุต

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-2534-7474
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลไทรย้อย

3

อําเภอบางกระทุ่ม

นายวัชร จิตใจงาม

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

คป.พิษณุโลก

อําเภอบางกระทุ่ม

08-9202-0788

การบริหารจัดการน้ํา

นายจันที ชมพูมี/ ไทรย้อย
โทร.
089 2690301/
บางกระทุ่ม
1. หลักการชลประทานเบื้องต้น น.ส.ศิลาพร สิง
หลักษณ์/โทร.
086-8329391/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม

3

อําเภอชาติตระการ

นายพินิตย์ เกิดคํา

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1886-2032
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลสวนเมี่ยง

1. หลักการชลประทานเบื้องต้น นางวิลาวัลย์ จัน
ทะวงษ์/โทร.
086-8692243/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่

สวนเมี่ยง

3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม
3

อําเภอพรหมพิราม

นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1424-2139
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลท่าช้าง

1. หลักการชลประทานเบื้องต้น นายเสน่ห์ เรืองดี/ ท่าช้าง
โทร.
085-1510379/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่
3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม

3

อําเภอวังทอง

นายพิษณุ พิริยะวิศรุต

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-2534-7474
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลชัยนาม

การบริหารจัดการน้ํา

นายเสาร์ ปรีชา
วนา/โทร. -/

ชัยนาม

วังทอง

มะม่วง

การพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อ นางจิระพร ปันผสม /
การส่งออก
089-2676581/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

3

อําเภอวัดโบสถ์

นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1424-2139
งาน

คป.พิษณุโลก

ตําบลท่างาม

1. หลักการชลประทานเบื้องต้น นางจรูญ ราช
บรรจง/โทร.
089-4387346/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่

ท่างาม

วัดโบสถ์

ข้าว

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายพงษ์ศักดิ์ ทราย
น้อย/08-1727-6376/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

นิคมพัฒนา

บางระกํา

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต

นายสุทัศน์ อ่อนศรี /
081 – 5965408/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม
3

อําเภอบางระกํา

นายวัชร จิตใจงาม

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-9202-0788

คป.พิษณุโลก

อําเภอบางระกํา

1. หลักการชลประทานเบื้องต้น นางพชรกมล
เหลืองทอง/โทร.
086-1719801/
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

3. การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรมีส่วนร่วม
10

เพชรบูรณ์

10
10

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสุรพล ห้าวหาญ

สบ.คป.เพชรบูรณ์

084-1783483

คป.เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.ตะเบาะ

อําเภอหล่มสัก

สบ.คป.เพชรบูรณ์

081-3792059

คป.เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.บ้านติ้ว

หลักการชลประทานเบื้องต้น
และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ ต.นาซํา

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

อําเภอหล่มเก่า

10

อําเภอน้ําหนาว

10

อําเภอเขาค้อ

10

อําเภอชนแดน

10

อําเภอวังโป่ง

10

อําเภอหนองไผ่

10

อําเภอบึงสามพัน

10

อําเภอวิเชียรบุรี

10

นายอัครพล รุจิลัญจ์
นายอัครพล รุจิลัญจ์
นายอัครพล รุจิลัญจ์
นายสุรพล ห้าวหาญ
นายสุรพล ห้าวหาญ
นายสุรพล ห้าวหาญ
นายวิทยา ประทีปรัตน์
นายวิทยา ประทีปรัตน์
นายวิทยา ประทีปรัตน์

สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์
สบ.คป.เพชรบูรณ์

081-3792059
081-3792059
084-1783483
084-1783483
084-1783483
084-3581905
084-3581905
084-3581905

คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์
คป.เพชรบูรณ์

นางฉวี คะเชน
นาป่า
รัมย์/โทร.
นายบุญตา4 เทีย/ ม บ้านติว้
เพ็ง/โทร. -/

เมืองเพชรบูรณ์

มะขาม

การผลิตมะขามหวานคุณภาพ นางสุนิสา สินเจมศิริ/
089-9075372/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

หล่มสัก

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

หล่มเก่า

เกษตรผสมผสาน

การจัดการพื้นที่ตามหลัก
นางชรินรัตน์ ตีทอง/
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 081-9528279/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.น้ําหนาว

นายมิตรชัย ยุทธ
รักษา/โทร.
4 /
นางเสลี่ยง ยศสุ

นาแซง

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

น้ําหนาว

น้ําหนาว

ข้าว

การผลิตข้าวไร่

พรม/โทร.
นายสุทธิพ4งค์ /

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.หนองแม่นา

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

เขาค้อ

เขาค้อ

ข้าว

พลสยม/โทร.

1. การอนุรักษ์และคัดเลือก
พันธุ์ข้าวไร่

สําราญ/081-9730513/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.ท่าข้าม

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ ต.ท้ายดง

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ ต.บ้านโภชน์

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ ต.กันจุ

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

ศูนย์เรียนรู้ ต.โคกปรง

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

และการมีส่วนร่วมในงาน
หลัปกการชลประทานเบื้องต้น

อําเภอศรีเทพ

นายวิทยา ประทีปรัตน์

สบ.คป.เพชรบูรณ์

084-3581905

คป.เพชรบูรณ์

ศูนย์เรียนรู้ ต.ศรีเทพ

นายประสาน /
จรรยารักษ์/โทร.
นางหนูราช4 ราช/

นายสราวุธ อินทรเสนี/
093-1300420/

น.ส.กรองกาญจน์ กาญ
จนวิบูลย์ /
นางสาวมณีรัตน์/ ตุ้ย

ท่าข้าม

ชนแดน

เกษตรผสมผสาน

1. เกษตรผสมผสาน
2. พลังงานทดแทน

นายประฉัน แก้วทา /
092-3294754/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

ท้ายดง

วังโป่ง

มะม่วง

การผลิตมะม่วงปลอดภัย

นางสาววรรณา หัวใจ
เพชร /093-1300384/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

หนองไผ่

มะม่วง

การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อ
การส่งออก

นายวิเชียร ด้วงฉุน/
084-6181144 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

บึงสามพัน

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายบุญช่วย เอกเอี่ยม/
086-2029069/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

นายวิสุทธิ์ กองดี/ โคกปรง
โทร.
/ บ ศรีเทพ
นายเฉลียว ช่วยดั
โลก/โทร.
และการมีส่วนร่วมในงาน
ป
4 ถาวร/ วังทองแดง
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมาน
ร่วม
โทร.
087-3074272/

วิเชียรบุรี

ข้าว

ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ นายสาย หวังแลกลาง
/089-8587689/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

ศรีเทพ

ข้าว

การปลูกข้าวอินทรีย์

นายเฉลิมชัย สาราณีย
คุณ /093-1300056/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบูรณ์

เมืองสุโขทัย

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายถวิล จําปาอิ่ม/
089-5668833/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุโขทัย

นายสําราญ วงค์ทิพย์/
081-7860213/

10,000.00

พรหมมา/โทร.
/ ล บ้านโภชน์
นายสุดใจ มีไพทู
/โทร.
นางสมจิตร มูล/ กันจุ
เมือง/โทร. -/

4

สุโขทัย

อําเภอเมืองสุโขทัย

นายสําราญ เขียวสําริด

สบ.1.คป.สุโขทัย

083-009-0066

คป.สุโขทัย

ต.วังทองแดง

3

สุโขทัย

อําเภอกงไกรลาศ

นายสุทธิชัย ไพรสันต์

จน.คป.สุโขทัย

081-887-6657

คป.สุโขทัย

ต.ไกรนอก

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางกฐิน แสงมี/
ร่วม
โทร.
087-8477314/

ไกรนอก

กงไกรลาศ

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

4

อําเภอคีรีมาศ

นายสุชาติ สัตยารัฐ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-887-6640
งาน

คป.สุโขทัย

ต.บ้านน้ําพุ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายกล โฉมคุ้ม/
ร่วม
โทร.
081-6758969/

น้ําพุ

คีรีมาศ

ข้าว

1. ข้าวอินทรีย์
ชื่อ นางสาวชวิสา สุริยา/
2. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน 093-1302763/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุโขทัย

4

อําเภอทุ่งเสลี่ยม

นายสาธิต โกสิน

สบ.2.คป.สุโขทัย

089-142-7947

คป.สุโขทัย

ต.ทุ่งเสลี่ยม

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอนันต์ชัย
ร่วม
สังเกตุใจ /โทร.
086-2058280/

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุโขทัย

4

อําเภอบ้านด่านลาน
หอย

นายปรีดา เกื้อกูล

เจ้าพนักงานการเกษตร
ชํานาญงาน

089-564-3699

คป.สุโขทัย

ต.วังลึก

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสาธิต จิ๋วทา / วังลึก
ร่วม
โทร.
089-9572868/

บ้านด่านลานหอย มันสําปะหลัง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชื่อ นางฐิติพร เกิดสิน/
093-1302756/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุโขทัย

4

อําเภอศรีสัชนาลัย

นายพิภวัต หาญไพบูลย์

สบ.3.คป.สุโขทัย

081-596-6222

คป.สุโขทัย

ต.บ้านแก่ง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธนวัฒน์ เดช บ้านแก่ง
ร่วม
วงค์/โทร.
088-04208186/

ศรีสัชนาลัย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุเทพ ประดิษฐ์/
086-2118103/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุโขทัย

อําเภอศรีสําโรง

นายพิสิษฐ์ พันธ์สน

จน.คบ.สุโขทัย

089-960-4554

คบ.สุโขทัย

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญช่วย
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตําบลสามเรือน อําเภอศรี ร่วมและความรู้ด้านชลประทาน มั่นคง/โทร.
สําโรง จังหวัดสุโขทัย
086-9353393 /

ศรีสําโรง

มะนาว

1. เปลี่ยนมะขวิดเป็นมะนาว
2. ผลิตปุ๋ยหมัก
3. น้ําส้มควันไม้

นายเสวียน กันทะชุมภู/
087-8433243 /

10,000.00

4

สุโขทัย

สามเรือน

นายทินกร มั่นคง /
086-2175408/

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษายมน่าน

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสุโขทัย

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

4

อําเภอสวรรคโลก

นายจิรยุทธ ครุฑเมือง

สบ.1.คบ.สุโขทัย

081-324-5882

คบ.สุโขทัย

4

อําเภอศรีนคร

นายประมวล สากํา

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ (สบ.2 คบ.สุโขทัย)

081-632-8767

คบ.สุโขทัย

อําเภอเมืองอุทัยธานี นายประกาศ พลับเงิน

สบ.1 คป.อุทัยธานี

08-9964-5588

คป.อุทัยธานี

12

อําเภอทัพทัน

นายประกาศ พลับเงิน

สบ.1 คป.อุทัยธานี

08-9964-5588

12

อําเภอสว่างอารมณ์

นายประกาศ พลับเงิน

สบ.1 คป.อุทัยธานี

12

อําเภอหนองขาหย่าง นายทองโปรย จันทร์
ประทักษ์

12

อําเภอหนองฉาง

12

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตําบลป่ากุมเกาะ อําเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ตําบลน้ําขุม อําเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย (สินค้าหลัก: มะม่วงโชคอนันต์
ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอเมือง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายรวม ยิ้มย่อง/ ป่ากุมเกาะ
ร่วมและความรู้ด้านชลประทาน โทร.
080-6663587/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสายชล จันทร์ น้ําขุม
ร่วมและความรู้ด้านชลประทาน วิไล/โทร.
093-2802862/
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายฉลอง ซังบิน/ หาดทนง
ร่วม
โทร.
091-7698428/

สวรรคโลก

ข้าว

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์
งาม/089-9609394/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสุโขทัย

ศรีนคร

มะม่วง

นางกรัญญา ยศพิรุฬห์
พงศ์/093-1302805/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสุโขทัย

เมือง

ข้าว

1. การลดต้นทุน
2. การผลิตมะม่วงโชคอนันต์
นอกฤดู
1. ลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์

นายทวีปกรณ์ บุญวร
นุช/084-40607573/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอทัพทัน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสันทัด วัฒน
ร่วม
กูล/โทร.
081-8883579/

ทัพทัน

ทัพทัน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสุริยา โพธิ์พฤกษ์/
0933192301/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

08-9964-5588

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอสว่างอารมณ์

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายอํานวย ธูป
ร่วม
บูชา/โทร.
086-09-6481/

บ่อยาง

สว่างอารมณ์

อ้อย

ระบบน้ําหยด

นางจารุวรรณ มีสม /
091698866/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

สบ.2 คป.อุทัยธานี

08-1973-7094

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอหนองขาหย่าง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายธานี อาจหิรัญ ห้วยรอบ
ร่วม
/โทร.
087-8393772/

หนองขาหย่าง

ข้าว

ผลิตสารชีวภัณฑ์

นางสาวนุชนารถ ดีพันธุ์
/086-9344340/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

นายทองโปรย จันทร์
ประทักษ์

สบ.2 คป.อุทัยธานี

08-1973-7094

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอหนองฉาง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิเชียร กีตา/ เขาบางแกรก
ร่วม
โทร.
082-8785458/

หนองฉาง

ข้าว

การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ นายประวิทย์ เหล่า
ฤทธิ์/093-3192296/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

อําเภอห้วยคต

นายทองโปรย จันทร์
ประทักษ์

สบ.2 คป.อุทัยธานี

08-1973-7094

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอห้วยคต

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิเชียร จบศรี/ สุขฤทัย
ร่วม
โทร.
086-2014385/

ห้วยคต

ข้าว

เศรษฐกิจพอเพียง

น.ส.นิพัทธา ดอนละ
ไพร/098-2860628 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

12

อําเภอลานสัก

นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์

สบ.3 คป.อุทัยธานี

08-9295-2545

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอลานสัก

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางพิสมัย ชูศักดิ์/ ประดู่ยืน
ร่วม
โทร.
081-7403307/

ลานสัก

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางจินตนา เหล่าฤทธิ์/
081-7854218/

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

12

อําเภอบ้านไร่

นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์

สบ.3 คป.อุทัยธานี

08-9295-2545

คป.อุทัยธานี

ศูนย์เร้ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
อําเภอบ้านไร่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเกิน ขันวิชัย/ ทัพหลวง
โทร.
ร่วม
088-8175871/

บ้านไร่

อ้อย

1. การลดต้นทุนการผลิต
น.ส.อัจฉรา กริ่งเกษม
2. การปลูถั่วเขียวระหว่างร่อง ศรี/089-9218910/
อ้อย

10,000.00 โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

อําเภอเมืองกาญจนบุรี นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชร
วัฒน์

สบ.1 คป.กาญจนบุรี

080-5619789

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์ภัยแล้งและการมี
นายมานพ ทศพร/ ท่ามะขาม
เกษตร อําเภอเมือง
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา โทร.
081-4318362/

เมืองกาญจนบุรี

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอท่าม่วง

นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชร
วัฒน์

สบ.1 คป.กาญจนบุรี

080-5619789

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์ภัยแล้งและการมี
นายสมพร ตั้งมั่น/ บ้านใหม่
เกษตร อําเภอท่าม่วง
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา โทร.
061-3043026/

ท่าม่วง

ข้าว

1. ผลิตและใช้เชื้อจุลินทรีย์
นายตระกูลศักดิ์ไวย
ควบคุมศัตรูพืช
นาค/081-8232124/
2. การเรียนรู้ตามระบบโรงเรียน

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอท่ามะกา

นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชร
วัฒน์

สบ.1 คป.กาญจนบุรี

080-5619789

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์ภัยแล้งและการมี
นายปรีชา ตัวมูล/ พระแท่น
เกษตร อําเภอท่ามะกา
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา โทร.
081-1980881/

ท่ามะกา

ข้าว

การใช้ชีวภัณฑ์

นายวิเชียร ชินเจริญ
ทรัพย์/085-1716132/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอทองผาภูมิ

นายต่อศักดิ์ จารุจินดา

สบ.3 คป.กาญจนบุรี

081-9440532

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การปลูกพืชใช้น้ําน้อยและ
เกษตร อําเภอทองผาภูมิ
เกษตรทฤษฏีใหม่

นายวีระ โซวเซ็ง/
โทร.
089-2585825/

ทองผาภูมิ

กล้วยไข่

1. การผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก)
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นางสาวลักขณา สุบิน /
081-5835111/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอไทรโยค

นายต่อศักดิ์ จารุจินดา

สบ.3 คป.กาญจนบุรี

081-9440532

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การปลูกพืชใช้น้ําน้อยและ
เกษตร อําเภอไทรโยค
เกษตรทฤษฏีใหม่

นายยอด อิ่มพลับ/ สิงห์
โทร.
086-6137462/

ไทรโยค

มันสําปะหลัง

1. ใช้ปุ่ยหมักแบบกลับกอง
2. การลดต้นทุนการผลิต

นายจักรพงศ์ บริสุทธิ์/
081-3659091/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

12

13

อุทัยธานี

กาญจนบุรี

ลิ่นถิ่น

น.ส.มัทนา อยู่วัง/
081-2906375/

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

13

อําเภอบ่อพลอย

นายนเรศร์ นรพัลลภ

สบ.2 คป.กาญจนบุรี

089-9186081

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย และ
เกษตรตําบลหนองลู อําเภอบ่อพลอย
ความรู้ในการใช้น้ําเพาะปลูก
อย่างประหยัด

นายนิวัติ พันธ์กุล/ หนองกุ่ม
โทร.
089-9122392/

บ่อพลอย

มันสําปะหลัง

1. ปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยพืชสด
2. เลือกใช้ท่อนพันธฑ์

นางบุณยลักษณ์ กําเลิศ
ทอง/086-0281937/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอพนมทวน

นายนเรศร์ นรพัลลภ

สบ.2 คป.กาญจนบุรี

089-9186081

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย และ
เกษตร อําเภอพนมทวน
ความรู้ในการใช้น้ําเพาะปลูก
อย่างประหยัด

นายประทิน อ่อน
น้อย/โทร.
084-3154079/

หนองโรง

พนมทวน

มันสําปะหลัง

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นายธเนศ ธนวรรณ/
061-4133608/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอศรีสวัสดิ์

นายสุพรรณ สะดวก

สบ.4 คป.กาญจนบุรี

087-1619678

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งน้ํา นายคํานวน ขํา
เกษตร อําเภอศรีสวัสดิ์
สุวรรณ/โทร.
087-8575463/

แม่แฉลบ

ศรีสวัสดิ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวกาญจนา จันท้าว
/087-0686889/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอสังขละบุรี

นายต่อศักดิ์ จารุจินดา

สบ.3 คป.กาญจนบุรี

081-9440532

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การปลูกพืชใช้น้ําน้อยและ
เกษตรทฤษฏีใหม่
เกษตรตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี

นายสุทิน ใจ
สํารวม/โทร.
089-8992399/

หนองลู

สังขละบุรี

ยางพารา

การผลิตยางพาราแผ่นดิบ
คุณภาพ

น.ส.เจนจิรา สีลผลิน/
087-1603750/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอเลาขวัญ

นายนเรศร์ นรพัลลภ

สบ.2 คป.กาญจนบุรี

089-9186081

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย และ
เกษตร อําเภอเลาขวัญ
ความรู้ในการใช้น้ําเพาะปลูก
อย่างประหยัด

นายพนม ล้อม
วงษ์/โทร.
081-9958622/

หนองฝ้าย

เลาขวัญ

มันสําปะหลัง

1. การไถระเบิดดินดาน
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี

นายจําเริญ กาญจนพลี/
085-8210557/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอด่านมะขามเตี้ย นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชร
วัฒน์

สบ.1 คป.กาญจนบุรี

080-5619789

คป.กาญจนบุรี

นายอนุวัฒน์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า สถานการณ์ภัยแล้งและการมี
เกษตร อําเภอด่านมะขามเตี้ย
ส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา วรพงษ์/โทร.
087-1592059/

หนองไผ่

ด่านมะขามเตี้ย

มันสําปะหลัง

1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน น.ส.สุธีวรรณ ณ
2. การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
เชียงใหม่/086-4617144/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอหนองปรือ

นายสุพรรณ สะดวก

สบ.4 คป.กาญจนบุรี

087-1619678

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งน้ํา นายสมนึก แซ่
เกษตร อําเภอหนองปรือ
เตียว/โทร.
089-5189327/

หนองปรือ

หนองปรือ

สับปะรด

การลดต้นทุนการผลิต

นายนิรัตน์ คุณลักษณ์/
084-1353461/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

13

อําเภอห้วยกระเจา

นายนเรศร์ นรพัลลภ

สบ.2 คป.กาญจนบุรี

089-9186081

คป.กาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย และ
เกษตร อําเภอห้วยกระเจา
ความรู้ในการใช้น้ําเพาะปลูก
อย่างประหยัด

นายพนม ขุน
พรหม/โทร.
089-2116436/

ดอนแสลบ

ห้วยกระเจา

ข้าว

การเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรข้าว

นายเอนก ชื่นอารมณ์/
081-7048455/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

นายวัฒนา ใจซื่อ/ บ้านยาง
โทร. -/

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.ภารดี เอี่ยมเทศ/
085-9717499/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครปฐม

น.ส.อารมณ์ อุย
เกตุ/โทร.
086-0042263/

ทุ่งขวาง

กําแพงแสน

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.ฐานียา เหลียววัฒน
กิจ/
086-6136348/0922474530

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษากําแพงแสน

13

นครปฐม

อําเภอเมืองนครปฐม นายอนุรักษ์ ปัญจกะบุตร สบ.1 คป.นครปฐม

089-4660218

คป.นครปฐม

อําเภอเมืองนครปฐม

13

นครปฐม

อําเภอกําแพงแสน

นายสุวิทย์ สุขนิรันดร์

ฝจน.คบ.กําแพงแสน

081-3847206

คบ.กําแพงแสน

ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน

อําเภอดอนตูม

นายวิเชษฎฐ์ พุกยม

สบ.3 กําแพงแสน

081-0063896

คบ.กําแพงแสน

ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายดิเรก จันทร์
ร่วม
สือสาย /โทร.
080-0502513/

สามง่าม

ดอนตูม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายวิวัฒน์ ก้องวิวัฒน์
พงศ์/095-9584856/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษากําแพงแสน

อําเภอนครชัยศรี

นายกีรวิทย์ ศรสําราญ

สบ.1 คบ.พระพิมล

087-022-5676

คบ.พระพิมล

แหลมบัว

การบริหารจัดการน้ํารวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค

นายณรงค์ กลิ่น
ถือศีล /โทร.
093-6596078/

แหลมบัว

นครชัยศรี

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

น.ส.นราภรณ์ สะสม
ทรัพย์/086-1674438/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

อําเภอบางเลน

นายกีรวิทย์ ศรสําราญ

สบ.1 คบ.พระพิมล

087-022-5676

คบ.พระพิมล

หินมูล

การบริหารจัดการน้ํารวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค

นางไพรัตน์ เส็ง
เจริญ/โทร.
081-9236282/

หินมูล

บางเลน

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายยงยุทธ์ ทองมุนี/
083-8029978/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

อําเภอสามพราน

นายประสงค์ จันทร์ไทย

สบ.1 คบ.ภาษีเจริญ

081-459-8429

คบ.ภาษีเจริญ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรตําบลไร่ขิง

สามพราน

ข้าว

การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสาวกิตติรัตน์ ไทย
ทวี/084-9184505/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาภาษีเจริญ

อําเภอพุทธมณฑล

นายกีรวิทย์ ศรสําราญ

สบ.1 คบ.พระพิมล

087-022-5676

คบ.พระพิมล

ต.มหาสวัสดิ์

1.การบริหารจัดการน้ําในวิกฤติ นายประกิต สุ่นป ไร่ขิง
ภัยแล้ง
ระชา/โทร.
089-4411414/
การบริหารจัดการน้ํารวมถึง
นายสุทัศน์ สวัสดิ์ มหาสวัสดิ์
ปัญหาและอุปสรรค
จู้/โทร.
087-0831858/

พุทธมณฑล

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การพัฒนาคุณภาพข้าว

นางสมลักษณ์ ฟักป้อม/
084-7141401/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาพระพิมล

13

11

นครปฐม

11

11

11

นครปฐม

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งปี
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

14

ประจวบคีรีขันธ์

อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์

นายบุญชู พูลอู๋

14

ประจวบคีรีขันธ์

อําเภอหัวหิน

นายปรีชา ไหมฉิม

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

นายช่างชลประทานชํานาญ 086-1306331
งาน (สบ.1 คป.
ปสบ.คบ.1 ปราณบุ
ี ี ั )์ รี
089-7343583

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คป.ประจวบคีรีขันธ์
คบ.ปราณบุรี

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวิสูตร วิทยา
เกษตร การพัฒนาผลไม้เผื่อการส่งออก
ร่วม
นันท์/โทร.
081 7368630/
ศูนย์อําเภอหัวหิน
งานชลประทาน และการใช้น้ํา นายรุ
่งเรือง ไล้
แบบมีส่วนร่วม

14

อําเภอปราณบุรี

นายประภาส โต้ตอบ

สบ.คบ.2 ปราณบุรี

089-8360374

คบ.ปราณบุรี

ศูนย์อําเภอปราณบุรี

14

อําเภอสามร้อยยอด

นายศิริชัย อ่อนสกล

สบ.คบ.3 ปราณบุรี

081-9329778

คบ.ปราณบุรี

14

อําเภอกุยบุรี

นายโชคชัย คงเกราะ

สบ.คบ.4 ปราณบุรี

084-9148848

คบ.ปราณบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดสรรน้ํา
เกษตร (มะม่วง)
- การวางแผนการใช้น้ํา
ต ศาลาลัย อ สามร้อยยอด จ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ศูนย์อําเภอกุยบุรี
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

14

อําเภอทับสะแก

นายณัฐพล ชูชีพ

14
14
14

เพชรบุรี

14

วิศวกรชลประทานชํานาญ 080-1129669
การ (สบ.2 คป.
ป
ี ี ั )์ านาญ 081-9598470
อําเภอบางสะพาน
นายสมศักดิ์ เมืองลอย
นายช่างชลประทานชํ
งาน (สบ.3 คป.
ี ี ั )์ รีขันธ์
อําเภอบางสะพานน้อย นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ปจน.คป.ประจวบคี
080-0245995

คป.ประจวบคีรีขันธ์

อําเภอเมืองเพชรบุรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 084-9261972
งาน (สบ.คบ.5)

คบ.เพชรบุรี

นายณัฎฐพล ทับทอง

คป.ประจวบคีรีขันธ์
คป.ประจวบคีรีขันธ์

อําเภอแก่งกระจาน

นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข

วิศวกรชลประทาน
ปฏิบัติการ (สบ.คบ.4)

086-6273485

คบ.เพชรบุรี

อําเภอเขาย้อย

นายสมบัติ ปั่นสุ่น

สบ.3 คบ.ราชบุรีฝั่งขวา

080-2921761

คบ.ราชบุรีฝั่งขวา

อําเภอชะอํา

นายเสกสรร สอนพันธุ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-8596507 หรือ
งาน (สบ.1 คบ.)
098-5191558

คบ.เพชรบุรี

อําเภอท่ายาง

นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 087-7916317

คป.เพชรบุรี

14

อําเภอบ้านลาด

นายเอกราฎร์ บัวประคอง วิศวกรชลประทาน ชํานาญ
การ (สบ.คบ.3)

081-8805803 หรือ
089-9262882

14

อําเภอบ้านแหลม

นายสุรชัย หลักทองคํา

สบ.คบ.2

14

อําเภอหนองหญ้าปล้อง นายพีรพัฒน์ มณีโชติ

สบ.3 คป.เพชรบุรี

13

เพชรบุรี

14
14

เพชรบุรี

ราชบุรี

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

สินค้าเกษตร(ข้าว) ของนายสมพงษ์ หลําทอง

จัดการน้ํา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (พืชผัก) ของนายส่าน นาคขํา

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (พืชผัก) ของ พลตรีสมปอง
พราหมณี
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ข้าว) ของนายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา

คบ.เพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ข้าว) ของ นายบรรพต มามาก

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา

081-8229755

คบ.เพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ข้าว) บ้านนายอ่อน ชูทอง

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา

080-6519158

คป.เพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การมีส่วนร่วมในการบริหาร
สินค้าเกษตร (ไม้ผล) ของนายพีรพัฒน์ มณีโชติ จัดการน้าํ

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ํา

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สบ.1 คป.ราชบุรี

089-8362094

คป.ราชบุรี

13

อําเภอจอมบึง

นายไชยยุทธ์ ยิ้มแย้ม

สบ.2 คป.ราชบุรี

081-9413482

คป.ราชบุรี

13

อําเภอดําเนินสะดวก นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สบ.1 คป.ราชบุรี

089-8362094

คป.ราชบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2.
เกษตร
ตําบลเจดีย์หัก (ข้าว) อําเภอเมือง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้
ี
ั
ั
ี ทธิภาพการผลิตสินค้า 1 การปรับี ปรุงบํารุงดินอย่างถูก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ
เกษตร
ตําบลจอมบึง (มันสําปะหลัง) วิธี 2. การลดต้นทุนการผลิตมัน
ป นั ้ําอย่
3 างรู้คุณิ่ ค่าโดยใช้
ํศูนย์เรียนรู้การเพิ
ึ ั ่มประสิ
ั ทธิภี าพการผลิตสินค้า 1. ํ การใช้

คป.ราชบุรี

เกษตร
ตําบลท่านัด (ผัก) อําเภอ
ํศูนย์กิ ารเรียนรู้กั ารเพิั ่มประสิีทธิภาพการผลิต

13

อําเภอบางแพ

นายยรรยงค์ หอมจิต

สบ.3 คป.ราชบุรี

086-5337453

สินค้าเกษตร
ํ
ั

ตําบลบางแพ (พืชผัก)
ั
ี

ทอง/โทร.
080 136409/
นายส่าน นาคขํา/
โทร.
088 9144769/
นายไพโรจน์ พ่วง
ทอง/โทร.
พล.ต.สมปอง
พรามณี/โทร.
086 1285253/
นายสรนันท์
ทนทาน/โทร.
087-0738799/
นายบรรพต มา
มาก/โทร.
084 5705059/
นายอ่อน ชูทอง/
โทร.
086 6094923/
นายรัตนพงศ์ นิ่ม
วาด/โทร.
085-8086515/

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

อ่าวน้อย

เมือง

สับปะรด

การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด นายเจริญ จักขุจันทร์ /
098-0169735/

หินเหล็กไฟ

หัวหิน

สับปะรด

ปราณบุรี

ปราณบุรี

มะพร้าว

1. การผลิตสับปะรดผลสด
2. การตลาด
3 การบรรจภัณฑ์
การใช้แตนเบียนในการป้องกัน
กําจัดศัตรูมะพร้าว

ศาลาลัย

สามร้อยยอด

กุยบุรี

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

นายวิรัตน์ สว่างลาภ/
081-7361359/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปราณบุรี

นายไชยยุทธ์ เทพสูตร/
081-2906046/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปราณบุรี

มะม่วง

การผลิตตามกระบวนการ GAP นายนพดล เบ็ญจกุล/
086-1677200/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปราณบุรี

กุยบุรี

มะพร้าว

นายโกสินทร์ สุนทร
โสภา/098-2549800/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปราณบุรี

ทับสะแก

มะพร้าว

นายสุชาติ วงค์เณร/
098-2549804/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพาน

มะพร้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
2 การปลกพืชแซมในสวน
1. การผลิตมะพร้าวอินทรีย์
2. การผลิตน้ํามันมะพร้าวสกัด
็ ตมะพร้าวอินทรีย์
การผลิ

นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน/
098-2549810/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานน้อย

ปาล์มน้ํามัน

นายวิจิตร คงสงฆ์ /
081-8803243/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์

เมือง

ข้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
2การลดต้นทุ้ นการผลิต ิ

น.ส.พัชรี มณีวรรณ /
086-1725762/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเพรชบุรี

พุสวรรค์

แก่งกระจาน

พืชผัก

การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก

นายธรรมนูญ สังข์สน /
081-7786174/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเพรชบุรี

บางเค็ม

เขาย้อย

ข้าว

ชะอํา

เกษตรผสมผสาน

นางสาวนิตยา ตั้งศุภธวัช
/089-9883733 /
นายสันติ จอมจิต/
087-0325419/

10,000.00

นายาง

1. การลดต้นทุน
2. การเพิ่มผลผลิตข้าว
1. การใช้สารชีวภัณฑ์
2. การลดต้นทุนการผลิต

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเพรชบุรี

ท่าไม้รวก

ท่ายาง

ข้าว

1. การผลิตเมล็ดพันธ์
2. การใช้สารชีวภัณฑ์
3. การลดต้นทุนการผลิต

นายประชา ปิ่นทอง/
086-1611693/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบุรี

ถ้ํารงค์

บ้านลาด

ข้าว

1. การผลิตเมล็ดพันธ์
2. การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเพรชบุรี

บางแก้ว

บ้านแหลม

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาววรรณฉัตร
วิเชียรฉาย /
084 6450659/
นางปุณยาพร รัตนสําลี/
080-6549071/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาเพรชบุรี

หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง

มะม่วง

การลดต้นทุนการผลิต

นางอรุณี แก้วถาวร/
083-1091960/

10,000.00 โครงการชลประทาน
เพชรบุรี

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
เขาล้าน
เกษตร มะพร้าวอินทรีย์และการผลิตน้ํามะพร้าว ร่วม
็ ยนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ศูนั ย์การเรี
ธงชัย
เกษตร มะพร้าวอินทรีย์
ร่วม
กาญจนรัตน์ /โทร.
083 ว3141895/
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุ
ชล คลอง ทรายทอง
เกษตร ปาล์มน้ํามัน
ร่วม
ทรัพย์/โทร.
081 9445271/
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การมีส่วนร่วมในการบริหาร
นายสมพงษ์
หลํา หนองขนาน

อําเภอเมืองราชบุรี

13

รักษา/โทร.
085 2996701/
นายสุรพล เฟื่อง
สุวรรณ/โทร.
082 7220269/
นายพิธี ทอง
สวัสดิ์/โทร.
089 9126045/
นายพศิน
พัฒนปณชัย/โทร.
081 1963457/
นางกัณตา คน
ขยัน /โทร.
082
นางสุ8664704/
ริยาวดี

ตําบลที่ตั้งศูนย์

นายวลิต เจริญ เจดีย์หัก
สมบัติ/โทร.
085
นายภุ4074602/
ชงค์ ไทรเล็ก จอมบึง
ทิม/โทร.
084
นายจรั8028784/
ญ เจริญ
ท่านัด

เมืองราชบุรี

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิต

น.ส.มาลินี อินทร์วงค์/
098-2547509/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

จอมบึง

มันสําปะหลัง

ลดต้นทุนการผลิต

น.ส.ปรียาภรณ์ อุ่นศิริ/
086-0013464/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

ดําเนินสะดวก

ผัก

ลดการใช้สารเคมี

เรือรดน้ําและสปริงเกอร์ 2. การ ทรัพย์/โทร.
3
081
4596957/
ิ ื้ กไพืชผัโ กให้มีค์ ุณภาพ
ว่าที่ รท.บั
ญชา หนู บางแพ
1 การปลู
ปลอดภัย 2.การผลิตกุ่ยช่ายขาว เล็ก/โทร.
โ ่ ิ ใ ้ ป็ ื 095 7023044/
ี่ ี

นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพ็ชร์/
084-5724899/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

บางแพ

ผัก

การผลิตผักปลอดภัย

นางรุ่งทิพย์ ราช
ประดิษฐ์/089-2573461/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

อําเภอบ้านโป่ง

นายยรรยงค์ หอมจิต

สบ.3 คป.ราชบุรี

086-5337453

คป.ราชบุรี

13

อําเภอปากท่อ

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สบ.1 คป.ราชบุรี

089-8362094

คป.ราชบุรี

13

อําเภอโพธาราม

นายยรรยงค์ หอมจิต

086-5337453

คป.ราชบุรี

13

อําเภอวัดเพลง

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สบ.1 คป.ราชบุรี

089-8362094

คป.ราชบุรี

13

อําเภอสวนผึ้ง

นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ สบ.1 คป.ราชบุรี

089-8362094

คป.ราชบุรี

13

อําเภอบ้านคา

นายยรรยงค์ หอมจิต

สบ.3 คป.ราชบุรี

086-5337453

คป.ราชบุรี

อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม

นายสมบัติ วานิชชินชัย

ฝจน.คป.สมุทรสงคราม

034-756646

คป.สมุทรสงคราม

13

อําเภอบางคนที

นายสมบัติ วานิชชินชัย

ฝจน.คป.สมุทรสงคราม

034-756646

คป.สมุทรสงคราม

13

อําเภออัมพวา

นายสมบัติ วานิชชินชัย

ฝจน.คป.สมุทรสงคราม

034-756646

คป.สมุทรสงคราม

13

สมุทรสงคราม

11

สมุทรสาคร

อําเภอเมืองสมุทรสาคร นายธานี มีชัย

สบ.1 คป.สมุทรสาคร

081-841-7071

คป.สมุทรสาคร

11

สมุทรสาคร

อําเภอกระทุ่มแบน

สบ.2 คบ.ภาษีเจริญ

085-879-7767

คบ.ภาษีเจริญ

11
12

อําเภอบ้านแพ้ว

สุพรรณบุรี

นายอรรถพล สุขโข
นายธานี มีชัย

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี นายสมปอง ภัตรานนท์

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
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สบ.3 คป.ราชบุรี

สบ.1 คป.สมุทรสาคร

081-841-7071

คป.สมุทรสาคร

จน.คบ.โพธิ์พระยา (รก.)
สบ.2 คบ. โพธิ์พระยา

081-5339735

คบ.โพธิ์พระยา

สบ.2 คป.สุพรรณบุรี

089-7464168

คป.สุพรรณบุรี

นายเอื้อ สวัสดิ์จุ้น/ หนองกบ
โทร.
084
นายสุ8004281/
วัจน์ เออทอ/ ห้วยยางโทน
โทร.
089 9146786/
นายวสั
นต์ จันทร บ้านสิงห์

เกษตร
ตําบลบ้านสิงห์ (ผัก) อําเภอ 2.การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
โศูนย์เรียนรู้กั ารเพิั ่มประสิี ทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การดูแลรักษาสวนมะพร้าว 2.
เกษตร
ตําบลเกาะศาลพระ (มะพร้าว) การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ใ ้ ตพืี ชผัั ก ์
ั ้การเพิ่มั ประสิ
ั ทธิภาพการผลิ
ี
ศูนํ ย์เรียนรู
ตสินค้า 1.การลดต้ิโนทุนการผลิ

ศร/โทร.
081 3754200/
นายสมเกี
ยรติ

สบ.1 คบ.ท่าโบสถ์

086-6768756
082-8810680

คบ.ท่าโบสถ์

อําเภอบางปลาม้า

นายลิขิต คะโยธา

สบ.3 คบ.โพธิ์พระยา เจ้า
พนักงานเกษตรชํานาญงาน

087-1562200

คบ.โพธิ์พระยา

081-6660007

คบ.สามชุก

ศพก. หมู่ที่ 4 บ้านท่าคอย

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

วัดเพลง

มะพร้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นายวัชรศักดิ์ โกทุ
2. การใช้แตนเบียนกําจัดศัตรู ทรวงษ์/087-8709472/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

สวนผึ้ง

ผัก

การลดการใช้สารเคมี

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

บ้านคา

สับปะรด

1. เทคโนโลยีการลดต้นทุน
นางสาวฉันทิดา กระทุ่ม
2. การบริหารจัดการระบบน้ํา แก้ว /083-3093949/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

เมือง

มะพร้าว

การทํามะพร้าวตาล

นางวรางคณา แย้มศิริ/
094-5493644/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

บางคนที

ส้มโอ

การผลิตส้มโอปลอดสารพิษ

นางชุลี นิลยนารถ/
061-6689199/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

อัมพวา

สัมโอ

นายกฤต พึ่งจารุเลิศ/
081-6947812/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

เมือง

ไม้ผล

1. การเพิ่มผลผลิต
2. การตัดแต่งกิ่ง
3 การลดต้นทนการผลิต
1. การใช้สารชีวภัณฑ์
2. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

น.ส.จิณัฐตา วุฒามนตรี/
089-459194/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

ฝรั่ง

การลดต้นทุนการผลิต

นายอนุวัฒน์ อยู่สงค์/
034-471033/

10,000.00

บ้านแพ้ว

บ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ําหอม

การปลูกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ดี นางสาวเพ็ญนภา คาม
วุฒิ /098-2860929 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
สมุทรสาคร

สวนแตง

เมือง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายไพฑูรย์ ต๋องาม/
085-2168979/

10,000.00

ดอนเจดีย์

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

เดิมบางนางบวช

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การใช้สารชีวภัณฑ์

นายวสันต์ จี้ปูคํา/
081-8361570/
นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี /
092-2474503/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุพรรณบุรี
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าโบสถ์

มะขามล้ม

บางปลาม้า

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายเสนอ วงศ์จันทร์ /
081-6978214/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโพธิ์พระยา

นายอนุสรณ์
บางงาม
สุพรรณโรจน์/โทร.
089 0665085/
1.ความรู้การบริหารจัดการน้ํา 2. นายสมหว้ง ใจ
ศรีสําราญ
การวางแผนการใช้น้ํา 3.การมี เอื้อ/โทร. -/
ส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร

ศรีประจันต์

ข้าว

การผลิตข้าวอินทรีย์

นายวัชรินทร์ ยอดปราง
/089-9515156/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสามชุก

สองพี่น้อง

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2. การตรวจวิเคราะห์ดิน

น.ส.พิกุลแก้ว วงศ์สุวรรณ
/085-9712802/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสองพี่น้อง

กระเสียว

สามชุก

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมเกียรติ อินทร์
กลัด /089-2305532/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าโบสถ์

จรเข้สามพัน

อู่ทอง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางบุญเชียง ทัพ
มณเฑียร /
086-7090726/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาสองพี่น้อง

นายสุริยา ศรีโพธิ์ ดอนเจดีย์
ทอง/โทร. -/
นายประทวน คํา เดิมบาง
แผง/โทร. -/

อําเภอเดิมบางนางบวช นายอภิชาติ ขันทับ

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

ศพก. ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี

จุดเด่นของศูนย์

ผัก

โทร.
081 4337040/
นายบุญลอย
ทรัพย์มา/โทร.
4 สดิ์ ชีพนุ/
นายสวั
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สินค้าหลัก

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
งานชลประทาน
3
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. หลักการชลประทาน
เกษตร ต.บ้านแพ้ว
2. การบริหารจัดการ
ป หารจัโดการน้ําแบบมีี ส่ ่วน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริ
เกษตร
ร่วม

อําเภอดอนเจดีย์

อําเภอ

นายพิเซษฐ ตุ้มมล/
1. ทํานาแบบโยนกล้า
082-2499492/
2. ปุ๋ยสั่งตัด
3ลดต้นทุใ น้ การผลิี ตั เมล็์ ดพันธุ์ข้าว นายสุพรรณ์ สมหมาย/
098-2547567/

เกาะศาลพระ
ประพฤติกิจ/โทร.
081
7595422/
นายสมศั
กดิ์
ป่าหวาย
เกษตร
ตําบลป่าหวาย (ผัก) อําเภอ
โดยการลดการใช้สารเคมี 2.การ เหลืองอร่าม/โทร.
ั ่มประสิ
ี ทธิภาพการผลิตสินค้า 1.(พืช้ ผักและสับิปะรด)
ื ั อํโ าเภอ 081
ศูนย์เรีึ้ ยนรูั ้การเพิ
นายจั7047101/
นทร์ เรืองเร หนองพันจันทร์
เกษตร
ตําบลหนองพันจันทร์ (พืชผัก บ้านคาจังหวัดราชบุรี 2.การใช้ รา/โทร.
) ํ ่มประสิ้ ทธิภาพ การผลิั ตสิั นค้า การบริี หั ารจั์ ด3การน้ําใแบบมี
้ ้ํ ่ ้ นางถิ
086 8692243/
ศูนย์เรีั ยปนรู้การเพิ
รดา เอกแก้ว บ้านปรก
เกษตร
ส่วนร่วม
นําชัย/โทร.
089 1702904/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมี
นายประวิตร คุ้ม บางพรม
เกษตร
ส่วนร่วม
สิน/โทร.
089 5222969/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมี
นายอํานาจ สังขะ บางนางลี่
เกษตร
ส่วนร่วม
กุล/โทร.
085 1774497/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1. หลักการชลประทาน
นายวันชัย กอนดี/ บ้านเกาะ
เกษตร ต.บ้านเกาะ
2. การบริหารจัดการ
โทร.
ป
โ
ี
่
ศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ บ้านแหลมบางยาง
1.การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่2. นายขวัญชัย อุท/ัย/ หนองนกไข่

สุพรรณบุรี
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ตําบลที่ตั้งศูนย์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การทํานาแบบวิธีการโยนกล้า
เกษตร
ตําบลหนองกบ (ข้าว) อําเภอบ้าน (Parachute) 2.การใช้ปุ๋ยเคมีใน
โป่
ั
ั
้
นทุนการผลิิ ตข้าว ์2.ิ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มี ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.การลดต้
เกษตร
ตําบลห้วยยางโทน (ข้าว)
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้
ํศูนย์เรีปยนรู้การเพิ
่ ั ่มประสิ
ั ทธิภี าพการผลิตสินค้า 1.การผลิตี พื3 ชผักใให้้ ได้้ํ คุณ่ ภาพดี
้

12

นายเชาวลิต สังข์เฟื่อง

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

ตรวจเยี่ยมศูนย์และชี้แจง
สถานการณ์น้ํา
หลักการชลประทาน
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มเติมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าด้านเกษตร (ข้าว) ต.เดิมบาง อ.เดิม การบริหารจัดการน้ําและการใช้
บางนางบวช จ สพรรณบรี
น้ําแบบมีส่นร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
เกษตร
ร่วม

12

สุพรรณบุรี

อําเภอศรีประจันต์

นายปฏิญญา แก้วมณี

สบ.1 คบ.สามชุก วิศวกร
ชลประทานปฏิบัติการ

13

สุพรรณบุรี

อําเภอสองพี่น้อง

นายเปี่ยมศักดิ์ วัฎฎางกูล

สบ.1 คบ.สองพี่น้อง (รก.) 091-8865545
สบ.3 คบ.สองพี่น้อง นาย
ช่างชลประทานชํานาญงาน

คบ.สองพี่น้อง (สชป.13)

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอําเภอ สองพี่น้อง

12

อําเภอสามชุก

นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล

(รก.) สบ.3 คบ.ท่าโบสถ์

081-5328903

คบ.ท่าโบสถ์

13

อําเภออู่ทอง

นายพงศ์ธวัช เมฆช้าง

สบ.4 คบ.สองพี่น้อง

097-1313670

คบ.สองพี่น้อง (สชป.13)

การบริหารจัดการน้ําและการใช้
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มเติมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าด้านเกษตร (ข้าว) ม.3 ต.กระเสียว อ. น้ําแบบมีส่นร่วม
สามชก จ สพรรณบรี
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอําเภอ อู่ทอง
1.ความรู้การบริหารจัดการน้ํา 2.
การวางแผนการใช้น้ํา 3.การมี
ส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร

บ้านโป่ง

ข้าว

ปากท่อ

ข้าว

โพธาราม

รัตน์/โทร.
080-6549275/

นายดําเนิน ศรี
โพฏก/โทร.
085-2905956/

ตรวจเยี่ยมศูนย์และชี้แจง
สถานการณ์น้ํา

นายอํานวย นุ่ม
จันทร์ /โทร.
063 1398435/
นายปัญญา
ใคร่ครวญ/โทร.
080-4322003/

นายชานนท์ เข็มทอง/
081-3789036/

นายประวิน นัยเจริญ/
089-8292562/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ราชบุรี

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาภาษีเจริญ

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาโพธิ์พระยา

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

12

อําเภอด่านช้าง

นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ สบ.4 คป.สุพรรณบุรี

086-6141625

คป.สุพรรณบุรี

ศพก. ด่านช้าง

ตรวจเยี่ยมศูนย์และชี้แจง
สถานการณ์น้ํา

นายปัญญา จันทร์ หนองมะค่าโมง
สุวรรณ/โทร. -/

ด่านช้าง

อ้อย

แปลงอ้อยระบบน้ําหยด

นายมานะ จิวสิทธิประไพ
/081-3743450 /

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุพรรณบุรี

12

อําเภอหนองหญ้าไซ

นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ สบ.4 คป.สุพรรณบุรี

086-6141625

คป.สุพรรณบุรี

ศพก. หนองหญ้าไซ

ตรวจเยี่ยมศูนย์และชี้แจง
สถานการณ์น้ํา

นายสุกรรณ์ สังข์
วรรณะ/โทร. -/

หนองราชวัตร

หนองหญ้าไซ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายอรรถพล ทองเชื้อ /
092-2474509/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สุพรรณบุรี

อําเภอเมืองกระบี่

นายมนัส ไทรงาม

สบ.1 คป.กระบี่

0864702588

คป.กระบี่

นายยงยุทธ์ เหม
ทานนท์/โทร. -/

ทับปริก

เมืองกระบี่

ปาล์มน้ํามัน

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และใบ

นางศิถินันท์ จิต
จาตุรันต์/081-6775951/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภออ่าวลึก

นายมนัส ไทรงาม

สบ.1 คป.กระบี่

0864702588

คป.กระบี่

อ่าวลึก

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

นายนพพล ราบบําเพิง/
0848-411002/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภอเหนือคลอง

นายมนัส ไทรงาม

สบ.1 คป.กระบี่

0864702588

คป.กระบี่

เหนือคลอง

ปาล์มน้ํามัน

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

อําเภอปลายพระยา

นายธีร์ธวัช ทองบริบูรณ์

สบ.2 คป.กระบี่

0866913399

คป.กระบี่

ปลายพระยา

ปาล์มน้ํามัน

นางสาวเพ็ญฤดี พนาลี/
087-2438002/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภอเขาพนม

นายธีร์ธวัช ทองบริบูรณ์

สบ.2 คป.กระบี่

0866913399

คป.กระบี่

เขาพนม

ปาล์มน้ํามัน

1. การผสมปุ๋ยใช้เอง
2. การปลูกปาล์มน้ํามันแบบ
หลมใหญ่
1 การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินและใบ
2 การปรับปรงดินโดยการใช้
1 การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินและใบ2 การอนุรักษ์ดิน

นางสาวมณฑิรา ผล
บุญ/080-1485402/

15

นายอนุชาติ เดชสถิตย์/
081-9637254/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภอลําทับ

นายปราโมทย์ เสนชู

สบ.3 คป.กระบี่

0811294112

คป.กระบี่

ลําทับ

ปาล์มน้ํามัน

นางจินตนา ใจกว้าง/
085-4405724/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภอคลองท่อม

นายปราโมทย์ เสนชู

สบ.3 คป.กระบี่

0811294112

คป.กระบี่

น.ส.สุดใจ ดวงนามล/
081-7489625/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

15

อําเภอเกาะลันตา

นายปราโมทย์ เสนชู

สบ.3 คป.กระบี่

0811294112

คป.กระบี่

นายสุรชัย สุภาพ/
088-7683493/

10,000.00 โครงการชลประทาน
กระบี่

อําเภอเมืองชุมพร

ว่าที่ ร.ท.ศุภกิจ แสงอุทัศน์ ช่างฝีมือโรงงาน ช.2

088-4891899

คป.ชุมพร

14

อําเภอท่าแซะ

นายไพโรจน์ น้อยเอียด

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

085-4705656

คป.ชุมพร

14

อําเภอปะทิว

นายวิเชียร ทองสง

โครงการก่อสร้าง สชป.14

14

อําเภอสวี

นายเริงชัย บุญช่วย

14

อําเภอทุ่งตะโก

นายสนทยา สุตราม

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-2916609
งาน
นายช่างชลประทานชํานาญ 085-7845581
งาน
วิศวกรชํานาญการ
081-6199715

14

อําเภอหลังสวน

นายวณิชย์ ปรุงเรือน

คป.ชุมพร

14

อําเภอพะโต๊ะ

นายสายัณห์ รัตนดากุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 085-0140824
งาน
ช่างฝีมือสนาม ช.3
081-0834197

14

อําเภอละแม

นายนิคม ดวงน้ําแก้ว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
เกษตร อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2. สถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ 3 การ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตทุเรียนนอกฤดู
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตทุเรียนคุณภาพ
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
ผลิตทุเรียนนอกฤดู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตทุเรียนคุณภาพ
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตทุเรียนคุณภาพ
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตมังคุดคุณภาพ
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตมังคุดคุณภาพ
ร่วม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ผลิตปาล์มน้ํามันคุณภาพ
ร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
ม.5 ต.ท่าไร่ อ.เมือง
2.สถานการณ์น้ําของอ.เมือง
อ.พระพรหม อ.ลานสกา
3 หารจั
ิ ดการน้
ั ําแบบมี
ป ส่วน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด การบริ

15

14

กระบี่

ชุมพร

15

นครศรีธรรมราช

อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช

นายชเนทธิ์ สอนลิลา

15

นครศรีธรรมราช

อําเภอชะอวด

นายปกรณ์ ณ ศิริ

15

อําเภอหัวไทร

นายไพรัช กาญจนรัตน์

คป.ชุมพร
คป.ชุมพร

คป.ชุมพร

นายช่างชลประทานชํานาญ 080-6938082
งาน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและ 0898935945
ปรับปรุงระบบชลประทาน

โครงการก่อสร้าง สชป.14

สบ.2 คบ.ปากพนังบน

คบ.ปากพนังบน

สบ.3 คบ.ปากพนังบน

0817663102

0858851464

คบ.นครศรีธรรมราช

คบ.ปากพนังบน

นายพันศักดิ์ จิตร เขาใหญ่
รักษ์/โทร.
081 9784642/
นายวารินทร์ ใจ โคกยาง
เกลี้ยง/โทร.
086 5936563/
นายจรุง ศรี
ปลายพระยา
ศรัทธา/โทร. -/
นายมณฑา คงกะ สินปุน
พันธ์/โทร.
082 8007185/
นายสมหวิง หนูศิริ/ ทุง่ ไทรทอง
โทร. -/

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มรายได้
3 เพิ่มผลผลิต
การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และใบ

นายศุภกิจ ลิ้ม
วัฒนากูล/โทร. -/

เพหลา

คลองท่อม

ปาล์มน้ํามัน

นายคํารณ หมาด
เส็ม/โทร.
089 0456675/
นายดํารงศักดิ์ สิน
ศักดิ์/โทร.
นายสุรินทร์
จันทร์พุ่ม/โทร.
นายวีรวัฒน์ จี
รวงส์/โทร.
นายดวง เรือง
โรจน์/โทร.
นายสุวิทย์ ฐิตะ
ฐาน/โทร.
นายสิทธิพงษ์
อรุณรักษ์/โทร.
นายสมหมาย อบ
แพทย์/โทร.
นางเฉลา แพ
สุวรรณ์/โทร.
นายไมตรี ทอง
สุวรรณรัตน์ /โทร.
-/

เกาะกลาง

เกาะลันตา

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

บ้านนา

เมืองชุมพร

ทุเรียน

ท่าแซะ

ท่าแซะ

ทุเรียน

1. การผลิตทุเรียนนอกฤดู
2. การผลิตทุเรียนคุณภาพ
การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

ทะเลทรัพย์

ปะทิว

ทุเรียน

เขาค่าย

สวี

ทุเรียน

ตะโก

ทุ่งตะโก

ทุเรียน

ท่ามะพลา

หลังสวน

มังคุด

พะโต๊ะ

พะโต๊ะ

มังคุด

ทุ่งหลวง

ละแม

ปาล์มน้ํามัน

ท่าไร่

เมือง

ข้าว

ชะอวด

หัวไทร

นายวิโรจน์ บุญวงศ์ ท่าเสม็ด
/โทร. -/

ม.5 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด

ร่วม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายจําเนียร พรหม หัวไทร
ร่วม
เรือง /โทร. -/

นางนันทนีย์ สินทรัพย์/
081-7285194/
นางสาวณัทฐิมา สุขเส
วียด/082-2314913/
การพัฒนาและการคัดคุณภาพ นายไพฑูรย์ สินเสวตร/
ทุเรียน
093-5740602/
นายปริญญา บุญเทศ/
1. การผลิตไม้ผลคุณภาพ
089-5887000/
2. การลดต้นทุนการผลิต
1. การผลิตทุเรียนคุณภาพ
นายวิมล บัวชาวเกาะ/
2. การลดต้นทุนการผลิต
086-2678229/
การผลิตมังคุดคุณภาพ
นางอุไรวรรณ รื่นฤทัย /
077-541767/
ลดต้นทุนการผลิตพัฒนา
นางวิไล ยอดไหม/
คุณภาพผลผลิต
089-5885401/
การลดต้นทุนการผลิตปาล์ม นางจุฑาทิพย์ ไชยสอน/
น้ํามันโดยการลดอัตราการ
089-4676913/
1. การลดต้นทุน
นายภาณุวัตร เพชรที่
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ วัง/086-9591192/
ผลิตข้าว

10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการชลประทาน
ชุมพร
10,000.00 โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

นายสุชาติ ทองนอก /
082-8152601/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปากพนัง
ตอนบน

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

นางสาวอนงค์ ขุนดํา /
086-5657221/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปากพนัง
ตอนบน

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

15

อําเภอลานสกา

นายพิเชฐ พัฒนศิริพงศ์

สบ.1 คบ.นครศรีธรรมราช

0872759709

คบ.นครศรีธรรมราช

15

อําเภอพระพรหม

นายพิเชฐ พัฒนศิริพงศ์

สบ.1 คบ.นครศรีธรรมราช

0872759709

คบ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 1.หลักการชลประทานเบื้องต้น
ม.1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา
2.สถานการณ์น้ําของอ.เมือง
อ.พระพรหม อ.ลานสกา
3 กการชลประทานเบื
ิ ั
ป ้องต้น
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 1.หลั

นายวิเชียรรัตน์
มัชฌิกะ/โทร.
087-2737455/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

ลานสกา

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ลานสกา

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มังคุด

นางพัชราภรณ์ พงศ์
พุทธงกูร/
086-278-8526/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช

พระพรหม

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมังคุด

นายปรมะ จันธนู/
086-5560808/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษา
นครศรีธรรมราช

ปากพนัง

ส้มโอ

1. การผลิตส้มโอทับทิมสยาม
คุณภาพ
2. การลดต้นทุนการผลิต

นายปรเมศว์ วัลดาว/
084-6765913/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปากพนัง
ตอนล่าง

อําเภอปากพนัง

นายวันพุธ ออสปอนพันธ์

สบ.1 คบ.ปากพนังล่าง

0818930761

คบ.ปากพนังล่าง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อําเภอปากพนัง

นานธรรมนูณ โก ท้ายสําเภา
กิฬะ/โทร.
2.สถานการณ์น้ําของอ.เมือง
อ.พระพรหม อ.ลานสกา
080-5350236/
3การบริหารจั
ิ ดการน้
ั ําแบบมี
ป ส่วน นายวิรัตน์ สุขแสง คลองน้อย
ร่วม
/โทร. -/

15

อําเภอเชียรใหญ่

นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง

สบ.3 คบ.ปากพนังล่าง

0918499953

คบ.ปากพนังล่าง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อําเภอเชียรใหญ่

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสาคร ทองปาน ไสหมาก
ร่วม
/โทร. -/

เชียรใหญ่

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

นางนิตยา พูลภิรมย์ /
089-4718062/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปากพนัง
ตอนล่าง

15

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ นายอดุลย์ เพชรรัตน์

สบ.4 คบ.ปากพนังล่าง

0864797473

คบ.ปากพนังล่าง

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายลิ้ม ปแนแสง/ ทางพูน
ร่วม
โทร. -/

เฉลิมพระเกียรติ

ปาล์มน้ํามัน

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้ํามัน
2. การลดต้นทุนการผลิต

นายเสรีย์ มีพฤกษ์ /
081-0997731/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปากพนัง
ตอนล่าง

อําเภอจุฬาภรณ์

นายธีรวิทย์ เงินเปีย

สบ.1 คป.นครศรีธรรมราช

0819005998

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเสนอ ไชย
น้ํามัน ม.4 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์
ร่วม
สุวรรณ /โทร. -/

ควนหนองคว้า

จุฬาภรณ์

ปาล์มน้ํามัน

นายไชยยช สาระรักษ์
/084-1846128/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

อําเภอร่อนพิบูลย์

นายธีรวิทย์ เงินเปีย

สบ.1 คป.นครศรีธรรมราช

0819005998

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชฤดู การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสมโชค บุญ
แล้ง ม.2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์
ร่วม
วงศ์/โทร.

ควนพัง

ร่อนพิบูลย์

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดต้้ นทุนพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต

นางสาววรรณา สุทธิ
พิทักษ์/086-0423475/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

ม.11 ต.ท้ายสําเภา อ.พระพรหม
15

15

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

15
15

อําเภอบางขัน

นายธีรวิทย์ เงินเปีย

สบ.1 คป.นครศรีธรรมราช

0819005998

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ม.9 ต.วังหิน อ.บางขัน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประวิทย์ เดชา วังหิน
ร่วม
รัตน์ /โทร. -/

บางขัน

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

น.ส.เพชรรัตน์ แสงทอง
/098-6869342/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอทุ่งสง

นายเชิดพงษ์ ศรีเทา

สบ.2 คป.นครศรีธรรมราช

0619452828

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ม.7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวีระ ศิริรัตน์/ เขาขาว
ร่วม
โทร.

ทุ่งสง

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางสาวสุทธิษา จันทร์
ปรุง/087-2761879/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอทุ่งใหญ่

นายเชิดพงษ์ ศรีเทา

สบ.2 คป.นครศรีธรรมราช

0619452828

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ม.9 ต.นาบอน อ.นาบอน

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุทันยา ชูมณี/ ปริก
ร่วม
โทร.

ทุ่งใหญ่

ปาล์มน้ํามัน

นางสาววิไลวรรณ ถาน
อาดนา/092-2738151/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอนาบอน

นายเชิดพงษ์ ศรีเทา

สบ.2 คป.นครศรีธรรมราช

0619452828

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเจรียง สุข
น้ํามัน ม.7 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่
ร่วม
อนันต์/โทร.

นาบอน

นาบอน

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
้ นทุนการผลิต
1. การลดต้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายศักรินทร์ บุญฤทธิ์ /
089-8743915/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอพิปูน

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม

สบ.3 คป.นครศรีธรรมราช

0818916501

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน : นางนันทา ศักย
ม.3 ต.ยางค้อม อ.พิปูน
ร่วม
โกสิทธิ์ /โทร. -/

ยางค้อม

พิปูน

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางสุพัตรา รัตนะ/
093-5741270/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอฉวาง

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม

สบ.3 คป.นครศรีธรรมราช

0818916501

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางวาสนา จง
ม.7 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
ร่วม
จิตร/โทร.

ละอาย

ฉวาง

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางสมใจ วงศ์เทพ/
093-5741320/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอถ้ําพรรณรา

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม

สบ.3 คป.นครศรีธรรมราช

0818916501

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ม.1 ต.คลองเส อ.ถ้ําพรรณรา

ถ้ําพรรณรา

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางกนกอร ตรีไวย/
086-9699227/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอช้างกลาง

นายปัญญพงษ์ สงพะโยม

สบ.3 คป.นครศรีธรรมราช

0818916501

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเฉลิม ศรี
ม.6 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง
ร่วม
แฉล้ม/โทร. -/

สวนขัน

ช้างกลาง

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางสาวจันทนา จันทร์
แก้ว/081-0811075/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอท่าศาลา

นายอนันตชาติ คงพันธ์

สบ.4 คป.นครศรีธรรมราช

0819585748

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทุเรียนนอกฤดู ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายพงษ์พัฒน์
ร่วม
เทพทอง/โทร.

ตลิ่งชัน

ท่าศาลา

ทุเรียน

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายณัฐวัตร นวลรอด /
089-9703705/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอพรหมคีรี

นายอนันตชาติ คงพันธ์

สบ.4 คป.นครศรีธรรมราช

0819585748

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทุเรียนหมอนทอง ม.9 ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางพรศรี โชติ
ร่วม
พันธ์/โทร.

บ้านเกาะ

พรหมคีรี

มังคุด

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายชรินทร์ สุขศิริ/
089-2959894/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอนบพิตํา

นายอนันตชาติ คงพันธ์

สบ.4 คป.นครศรีธรรมราช

0819585748

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประพันธ์ แดง กรุงชิง
ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี
ร่วม
พรหม /โทร. -/

นบพิตํา

ทุเรียน

1. การลดต้นทุนการผลิต
2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายพงษ์พัฒน์ พิมเสน /
084-8498943/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอสิชล

นายอํานาจ ปราชญ์ศักดิ์

สบ.5 คป.นครศรีธรรมราช

0866909260

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นานวิรัช ด่าน
น้ํามัน ม.4 ต.ทุ่งใส อ.สิชล
ร่วม
วิริยะกุล/โทร. -/

สี่ขีด

สิชล

ปาล์มน้ํามัน

ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์
พนาศรม/081-8918307/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

15

อําเภอขนอม

นายอํานาจ ปราชญ์ศักดิ์

สบ.5 คป.นครศรีธรรมราช

0866909260

คป.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายดํารงค์ สุ
น้ํามัน ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
ร่วม
นแดง/โทร.

ขนอม

ขนอม

ปาล์มน้ํามัน

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
้ นทุนการผลิต
1. การลดต้

นางกุลธิดา ดําริการ/
087-2793233/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายสุทัศน์ กาละ
สังข์ /โทร. -/
เกษตร อ.เมือง จ.พังงา
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
ป
โ
ี่ ่

ทุ่งคาโงก

ปาล์มน้ํามัน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
้ ทธิภาพการผลิต
เพิ่มประสิ

นายอารมณ์ อินฉ้วน /
082-7766155/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

15

พังงา

อําเภอเมืองพังงา

ว่าที่ร้อยตรีวีระ นาค
ประสิทธิ์

สบ.1 คป.พังงา

081-9783982

คป.พังงา

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์ คลองเส
ร่วม
/โทร. -/

เมืองพังงา

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

15

อําเภอตะกั่วทุ่ง

ว่าที่ร้อยตรีวีระ นาค
ประสิทธิ์

สบ.1 คป.พังงา

081-9783982

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

15

อําเภอท้ายเหมือง

ว่าที่ร้อยตรีวีระ นาค
ประสิทธิ์

สบ.1 คป.พังงา

081-9783982

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

15

อําเภอทับปุด

นายภูมินันท์ เรืองชัยกุล

สบ.2 คป.พังงา

0898024982

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.ทับปุด จ.พังงา

15

อําเภอเกาะยาว

นายภูมินันท์ เรืองชัยกุล

สบ.2 คป.พังงา

0898024982

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.เกาะยาว จ.พังงา

15

อําเภอตะกั่วป่า

นายปราโมทย์ ทองสกุล

สบ.3 คป.พังงา

0819700919

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

15

อําเภอกะปง

นายปราโมทย์ ทองสกุล

สบ.3 คป.พังงา

0819700919

คป.พังงา

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.กะปง จ.พังงา

15

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
ตําบลที่ตั้งศูนย์

1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายสมพงษ์ พร ท่าอยู่
ผล/โทร. -/
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
ป
โ
ี
่
่
1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายยอง ทวีรัตน์/ ทุง่ มะพร้าว
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
โทร.
ป
โ
ี
่
่
084
8412339/ บางเหรียง
1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายโกศล
คุ้มครอง/โทร. -/
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
ป
โ
ี
่
่
1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายเดชา เริง
เกาะยาวน้อย
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
สมุทร/โทร. -/
ี ่ ่ ม นายอภิชัย ช่วย
1.สร้ป างรายได้โ เสริมในสวนปาล์
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
สมบูรณ์/โทร.
ป
โ
ี
่
่
086
9531409/
จีวะ
1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายเอนก

รัตน์/โทร.
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
ป
โ
ี
่
่
081
รัช พืชชน /
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.สร้างรายได้เสริมในสวนปาล์ม นายวิ8919496/
โทร. -/
สินค้าเกษตร อ.คุระบุรี จ.พังงา
น้ํามัน 2.การบริหารจัดการ
ป
โ
ี
่
่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสัญญา หิรัญ
เกษตร ต.ราไวย์
ร่วม
วดี/โทร.
089-8684144/

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ตะกั่วทุ่ง

ยางพารา

1. การใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ นายสุภาพ นุกูลกิจ /
2. การลดต้นทุนการผลิต
086-7457400/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

ท้ายเหมือง

ปาล์มน้ํามัน

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มผลผลิต

น.ส.สุขุมาล แจ้งเพียร/
086-9640419/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

ทับปุด

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

น.ส.สุนิษา นวลมะโน/
098-6717100/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

เกาะยาว

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การผลิตข้าวอินทรีย์

นางสาวชวนคะนึง วรัจฉ
รียกุล /080-5449773/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

บางนายศรี

ตะกั่วป่า

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

นายเขมชาติ วิเสโส/
089-1828176/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

เหมาะ

กะปง

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต โดยใช้
ปุ๋ยจากมูลสัตว์

นางสาวชุติมา วิทา/
080-6951224/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

บางวัน

คุระบุรี

ปาล์มน้ํามัน

การป้องกันแมลงศัตรูพืช

ว่าที่ร.ต.หญิงฐิติมา ทอง
อนุ/098-0163206/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พังงา

ฉลอง

เมืองภูเก็ต

พืชผักปลอดภัย

การพัฒนานคุณภาพผัก (GAP) นางสาวศรัณยู จึงดํารง
กิจ /081-1543639/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ภูเก็ต

กมลา

กะทู้

เกษตรผสมผสาน

การทําเกษตรแบบผสมผสาน

นายรัฐกรณ์ ธรรม
ปรีชา/095-0390030/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ภูเก็ต

อําเภอคุระบุรี

นายปราโมทย์ ทองสกุล

สบ.3 คป.พังงา

0819700919

คป.พังงา

อําเภอเมืองภูเก็ต

นายภาสกร สิริวัฒน์

สบ.1 คป.ภูเก็ต

0817880518

คป.ภูเก็ต

15

อําเภอกะทู้

นายภาสกร สิริวัฒน์

สบ.1 คป.ภูเก็ต

0817880518

คป.ภูเก็ต

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายณัฐพงศ์ สาริ
เกษตร ต.กมลา
ร่วม
ยา/โทร. -/

15

อําเภอถลาง

นายจีรยุทธ จินดารัตน์

สบ.2 คป.ภูเก็ต

0844601800

คป.ภูเก็ต

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายเสรี อุดมลาภ/ ศรีสุนทร
โทร.
เกษตร ตําบลป่าคลอก
ร่วม
081-9793658/

ถลาง

ไม้ผล(ลําไย ลิ้นจี่
มะพร้าว ทุเรียน)

1. การลดต้นทุน
2. การพัฒนาคุณภาพ
3. การขยายพันธุ์

นายวาทิต ไชยแก้ว /
081-2755490/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ภูเก็ต

อําเภอเมืองระนอง

นายจิระพล พุทคง

ช่างฝีมือสนาม ช.2

081-2735285

คป.ระนอง

ราชกรูด

เมืองระนอง

ปาล์มน้ํามัน

การบริหารจัดการสวนปาล์ม
น้ํามัน

นายกรีฑา ทิพย์จันทร์/
087-4853984/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระนอง

14

อําเภอกะเปอร์

นายทฤษฎี บ้วนนอก

สบ.คป.1ระนอง

081-6912859

คป.ระนอง

กะเปอร์

กะเปอร์

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิตปาล์ม
น้ํามัน

นางเนตรพรรณี สิงห์
ทอง/081-9682778/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระนอง

14

อําเภอสุขสําราญ

สิบเอกธวัชชัย แสงสว่าง

ช่างฝีมือโรงงาน ช.2

090-7063703

คป.ระนอง

นาคา

สุขสําราญ

ยางพารา

การใช้หมวกคลุมยางเพื่อเพิ่ม
จํานวนวันกรีดยาง

นายธนกฤต ศรีอําไพ /
086-3258478/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระนอง

14

อําเภอกระบุรี

นายพิศุทธิ์ โคสวิดา

สบ.คป.2ระนอง

081-8924386

คป.ระนอง

ลําเลียง

กระบุรี

มังคุด

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระนอง

อําเภอละอุ่น

นายฮาซันกาแมล สัญญา

นายช่างชลประทานชํานาญ 083-2926915
งาน

คป.ระนอง

ในวงใต้

ละอุ่น

มังคุด

1. ผลิตมังคุดคุณภาพดี
2. การคัดแยกและการตลาด
3 การแปรรป
การผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการ
ส่ออก

นางสาวจินทนา นพ /
081-0589093/

14

น.ส.สุทาทิพย์ ชมอินทร์/
081-8958651/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ระนอง

อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี

นายสําเริง เกราะแก้ว

สบ.2 คป.สุราษฎร์ธานี

0873637385

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ปาล์มน้ํามัน) ของ ด.ต.สมนึก โมราศิลป์
ม 7 ต ราชกรด อ เมือง จ ระนอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ปาล์มน้ํามัน) ของ นายบรรจบ ขนอม
ม 10 ต กะเปอร์ อ กะเปอร์ จ ระนอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ยางพารา) ของ นายวินัย ทองพร้อม ม.7
ต นาคา อ สขสําราญ จ ระนอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (มังคุด) ของ นายสุริยา ศิรางษ์ ต.
ลําเลียง อ กระบรี จ ระนอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (มังคุด) เพื่อการส่งออก ของ นายสัมฤทธิ์
เข็มสม ต ในวงใต้ อ ละอ่น จ ระนอง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลคลองน้อย

คลองน้อย

เมืองสุราษฎร์ธานี ปาล์มน้ํามัน

15

อําเภอกาญจนดิษฐ์

นายสุรเชษฐ์ นิรินธนชาติ

สบ.1 คป.สุราษฎร์ธานี

0867456950

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายปรีชา แก้ว
เกษตร ต.ท่าอุแท
ร่วม
ขํา/โทร.

ท่าอุแท

กาญจนดิษฐ์

ปาล์มน้ํามัน

15

อําเภอดอนสัก

นายสุรเชษฐ์ นิรินธนชาติ

สบ.1 คป.สุราษฎร์ธานี

0867456950

คป.สุราษฎร์ธานี

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ยางพารา) ม.16 ต.ปากแพรก

ดอนสัก

ยางพารา

15

14

15

ภูเก็ต

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

1. การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2 สาธิตระบบการใช้น้ําแบบ
1. การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2 สาธิตระบบการใช้น้ําแบบ
1. การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2 สาธิตระบบการใช้น้ําแบบ
1. การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2 สาธิตระบบการใช้น้ําแบบ
1. การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2 สาธิตระบบการใช้น้ําแบบ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

ดต.สมนึก โมรา
ศิลป์/โทร.
089 1225929/
นายบรรจบ ขน
อม/โทร.
095 4210945/
นายวินัย ทอง
พร้อม/โทร.
086 8692243/
นายสุริยา ศิริวงษ์/
โทร. 077-810883/
นายสัมฤทธิ์ เข็ม
สม/โทร.
080 6981082/
นายสุมาตร
อินทรมณี/โทร.

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายวรรณะ เพชร ปากแพรก
ร่วม
ยก/โทร.

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มที่ นางวิไลวรรณ พร้อม
ได้คุณภาพ
ประเสริฐ /
้
นายสิทธิชยั ช่วยสงค์/
1. การลดต้นทุนการผลิต
0899633078/
ปาล์มน้ํามัน
ี
์
นางสาวดลลดา ชัยวรา
1. การลดต้นทุนการผลิต
ยางพารา

กรณ์ /081-1891745 /

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี
10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี
10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอเกาะสมุย

นายสุรเชษฐ์ นิรินธนชาติ

สบ.1 คป.สุราษฎร์ธานี

0867456950

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายคณิต สมวงค์/ บ่อผุด
เกษตร ต.บ่อผุด ม.4 ต.บ่อผุด
ร่วม
โทร.

เกาะสมุย

มะพร้าว

ี
ี่ ้าวพันธุ์ดี นายศิริชัย อิ่มดํา/
การจัดการสวนมะพร้
083-5206899/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอเกาะพะงัน

นายสุรเชษฐ์ นิรินธนชาติ

สบ.1 คป.สุราษฎร์ธานี

0867456950

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บ้านใต้

เกาะพะงัน

มะพร้าว

1. การเกษตรแบบผสมผสาน
ในสวนมะพร้าว

นางสุมนรัตน์ นาคมณี/
089-6483855/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอพุนพิน

นายสําเริง เกราะแก้ว

สบ.2 คป.สุราษฎร์ธานี

0873637385

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายพงษ์ศักดิ์ จริง มะลวน
เกษตร ตําบลมะลวน
ร่วม
จิตร /โทร.

พุนพิน

ปาล์มน้ํามัน

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

นายสันติภาพ ทองอุ่น/
082-4823623/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายนพดล เรือง
ร่วม
จันทร์/โทร.

บ้านใต้

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

15

อําเภอบ้านนาเดิม

นายสําเริง เกราะแก้ว

สบ.2 คป.สุราษฎร์ธานี

0873637385

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นางสมคิด กุลเพ็ง/ ท่าเรือ
เกษตร ตําบลท่าเรือ
ร่วม
โทร. -/

บ้านนาเดิม

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวนันทวัน วัฒนา/
083-6397788/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอเคียนซา

นายสําเริง เกราะแก้ว

สบ.2 คป.สุราษฎร์ธานี

0873637385

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายทวีศักดิ์ พลาย เขาตอก
เกษตร ตําบลเขาตอก
ร่วม
เมือง/โทร.

เคียนซา

ปาล์มน้ํามัน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายญานณรงค์ หนุเจริญ
กุล/080-7001055/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอชัยบุรี

นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์

สบ.3 คป.สุราษฎร์ธานี

0840589048

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายลือชา อุ่น
ร่วม
ยวง/โทร.
เกษตร ตําบลสองแพรก

สองแพรก

ชัยบุรี

ปาล์มน้ํามัน

ลดต้นทุนการผลิต

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอพระแสง

นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์

สบ.3 คป.สุราษฎร์ธานี

0840589048

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายบุญนํา พนา
เกษตร ตําบลสินปุน
ร่วม
รักษ์/โทร.

สินปุน

พระแสง

ปาล์มน้ํามัน

15

อําเภอเวียงสระ

นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์

สบ.3 คป.สุราษฎร์ธานี

0840589048

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสาโรช รอด
เกษตร ตําบลคลองฉนวน
ร่วม
เอียด/โทร.

คลองฉนวน

เวียงสระ

ปาล์มน้ํามัน

1. การผลิตปาล์มน้ํามัน
นางสาวเรวดี อินทร์
ตามมาตฐาน RSPO
เมือง/087-2885781/
้ ี าวิเคราะห์ดิน นางสาวยุพเรศ เชาว์
1. การใช้ปุ๋ยตามค่
2. การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน วิทยา /080-6491767/

15

อําเภอบ้านนาสาร

นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์

สบ.3 คป.สุราษฎร์ธานี

0840589048

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายจําเนียร เพชร ลําพูน
เกษตร ตําบลลําพูน
ร่วม
ศรี /โทร.

บ้านนาสาร

เงาะโรงเรียน

การลดต้นทุนการผลิต

ว่าที่ ร.ต.พีรพงศ์ พิงคา
รักษ์/084-8427166/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอคีรีรัฐนิคม

นายมนัส จันทร์วิไล

สบ.4 คป.สุราษฎร์ธานี

0873964513

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประสพ นัน
เกษตร ตําบลบ้านยาง
ร่วม
ตกูล/โทร.

คีรีรัฐนิคม

เห็ดฟาง

1. การเพาะเห็ดแบบโรงเรือน
2. การเพาะเห็ดแบบกองเตี้ย

นายประสิทธิ์ แสนเรียน/
084-8524319/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอบ้านตาขุน

นายมนัส จันทร์วิไล

สบ.4 คป.สุราษฎร์ธานี

0873964513

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายพิศาล พิทักษ์ เขาวง
เกษตร ตําบลเขาวง
ร่วม
แทน/โทร.

บ้านตาขุน

ลองกอง

15

อําเภอพนม

นายมนัส จันทร์วิไล

สบ.4 คป.สุราษฎร์ธานี

0873964513

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุนัน นิตย
เกษตร ตําบลพนม
ร่วม
รัตน์/โทร.

พนม

พนม

ปาล์มน้ํามัน

1. การพัฒนาการผลิตลองกอง นางสาวเกศรินทร์
ให้มีคุณภาพ
จันทร์แก้ว/
้
การจัดการสวนปาล์
มน้ํามัน
นายสุวิทย์ อ้นเขาวงศ์/
093-5740973/

15

อําเภอวิภาวดี

นายมนัส จันทร์วิไล

สบ.4 คป.สุราษฎร์ธานี

0873964513

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายประยุทธ์
เกษตร ตําบลตะกุกเหนือ
ร่วม
ธรรมวิโรจน์/โทร.

ตะกุกเหนือ

วิภาวดี

ปาล์มน้ํามัน

ลดต้นทุนการผลิต

นายปราโมทย์ คงวุ่น /
085-4743448/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอท่าชนะ

นายธงชัย ไชยนิคม

สบ.5 คป.สุราษฎร์ธานี

0818944083

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายปรีชา มะลิ
เกษตร 111 ม.7 ต.คลองพา
ร่วม
ทิพย์/โทร.

คลองพา

ท่าชนะ

ปาล์มน้ํามัน

นายชํานาญวิทย์ ทิน
วงค์/093-5740967 /

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

15

อําเภอไชยา

นายธงชัย ไชยนิคม

สบ.5 คป.สุราษฎร์ธานี

0818944083

คป.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายสุภาพ หีตแก้ว ตะกรบ
เกษตร ตําบลตะกรบ
ร่วม
/โทร.

ไชยา

ปาล์มน้ํามัน

1. การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่า
วิเคราะห์ดิน
ี์า
การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่

นายเธียรชัย พิชัยรัตน์/
093-5825250/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน นายยศฐศักดิ์
เกษตร ตําบลคลองไทร
ร่วม
เยี่ยงกุลเชาว์ /
ม.9 ต.หนองตรุด
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม โนายเชื่อง เพชร

คลองไทร

ท่าฉาง

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวมลฤดี สวัสดี /
093-5741402/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

หนองตรุด

เมือง

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา นาย ฤทธิพล อมร
ลักษณ์/083-2803308/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

บ่อน้ําร้อน

กันตัง

ปาล์มน้ํามัน

การเพิ่มประสิทธิภาพปาล์ม
น้ํามัน

นางบุญญาพร กาย
เพชร/089-0372258/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

นาโยง

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายปรีชา คังฆะมะโน /
089-4680687/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

สิเกา

ปาล์มน้ํามัน

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต

นายชัยนาท คงเขียว /
083-3076076/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

วังวิเศษ

ยางพารา

การบริหารจัดการสวนยางพารา นางสาวศรินทร แก่น
แกล้ว/062-2421803/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

ปะเหลียน

ยางพารา

การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

หาดสําราญ

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา นางสาวลีลา เที่ยงธรรม/
062-2430162/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

รัษฎา

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา นายปรีชา ชูคํา /
081-2712013/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

ห้วยยอด

ปาล์มน้ํามัน

การจัดการสวนปาล์มที่ดี

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

15
16
16

ตรัง

อําเภอท่าฉาง

นายธงชัย ไชยนิคม

สบ.5 คป.สุราษฎร์ธานี

อําเภอเมืองตรัง

นายประกอบ ยนต์อยู่

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9874-7922
งาน

คป.ตรัง

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9874-7922
งาน

คป.ตรัง

อําเภอกันตัง

นายประกอบ ยนต์อยู่

0818944083

คป.สุราษฎร์ธานี

ม.1 ต.บ่อน้ําร้อน

16

อําเภอนาโยง

นายประกอบ ยนต์อยู่

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-9874-7922
งาน

คป.ตรัง

ม.3 ต.นาข้าวเสีย

16

อําเภอสิเกา

นายเอนกชัย โชคพิชิต

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-3106-5020
งาน

คป.ตรัง

ม.5 ต.กะลาเส

16

อําเภอวังวิเศษ

นายเอนกชัย โชคพิชิต

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-3106-5020
งาน

คป.ตรัง

ม.4 ต.วังมะปราง

16

อําเภอปะเหลียน

นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-7380-7755

คป.ตรัง

ม.5 ต.ปะเหลียน

นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-7380-7755

16

อําเภอหาดสําราญ

คป.ตรัง

ม.6 ต.หาดสําราญ

16

อําเภอรัษฎา

นายภัคธร เซ่งง่าย

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 08-1787-8826

คป.ตรัง

ม.15 ต.ควนเมา

16

อําเภอห้วยยอด

นายภัคธร เซ่งง่าย

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 08-1787-8826

คป.ตรัง

ม.6 ต.เขาปูน

2) สาธิตการทํา
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม
้
1) การบริหารจัดการน้
2) สาธิตการทํา
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม
้
1) การบริหารจัดการน้

เล็ก/โทร.
4
4 /
นายดะอา

บ้านยาง

หวังโสะ/โทร.
4 ดชัย ชุมสุ/ด / นาข้าวเสีย
นายชิ
2) สาธิตการทํา โทร.
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม นายวิวัฒน์4 ฮ่าง/ กะลาเส
้
1) การบริหารจัดการน้
2) สาธิตการทํา เต็ก/โทร.
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม นายจาตุรงค์ ด้ว/ง เขาวิเศษ
้
1) การบริหารจัดการน้
2) สาธิตการทํา นุ้ย/โทร.
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม นายมนตรี
4 4 จั่น / ปะเหลียน
้ํ หารจัดการน้
1) การบริ
2) สาธิตการทํา
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม
้
1) การบริหารจัดการน้
2) สาธิตการทํา
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม
้
1) การบริหารจัดการน้

จตุรพันธ์ /โทร.
นายชม ชุมสกุ/ล/

บ้านหวี

วิเคราะห์ดิน

โทร.

นายสมหมาย / คอนเมา
2) สาธิตการทํา ธรรมกิจ/โทร.
ํ
ั ํามีสื ่วใร่ว้ ม นายฉัตรชัย รัต/วิ เขาปูน
้
1) การบริหารจัดการน้
2) สาธิตการทํา วัฒนาพงศ์ /โทร.
ั
ืใ้
4 /
้ํ

นายนิรันรัตน์ เจริญ
รักษ์/098-0179330/

นายสมนึก สมเพชร /
081-2721168/

ว่าที่ รต.วิทพงศ์ ขํา
วิชา/081-5692036/

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี
10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี
10,000.00 โครงการชลประทานสุ
ราษฎร์ธานี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

16
17

ศูนย์ (อําเภอ)

อําเภอย่านตาขาว

นราธิวาส

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

นายรณฤทธิ์ ปัญญากวาว นายช่างชลประทานชํานาญ 08-7380-7755
งาน

อําเภอเมืองนราธิวาส นายก้องเกียรติ โกศิลญวงศ์ สบ.1 คป.นราธิวาส

087-6738394

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
คป.ตรัง
คป.นราธิวาส

ม.6 ต.หนองบ่อ

1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม นายจําเริญ ศรี
2) สาธิตการทํา เพ็ชร/โทร.
ํ
้
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นั มากรมื ใ ้ นายเพณ จํารัส//
เกษตร การผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลกะลุวอ ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร. -/
เหนือ
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

หนองบ่อ

ย่านตาขาว

ยางพารา

การบริหารจัดการสวน
ยางพาราแบบครบวงจร

นายพงศ์พันธ์ เตชนรา
วงศ์ /084-3006150/

10,000.00 โครงการชลประทานตรัง

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ผักปลอดภัย

การปลูกผักปลอดภัย

นายอุดมเดช ศรีสังข์/
0862846407/

10,000.00

#REF!

พร่อน

ตากใบ

ข้าว(ข้าวหอม
กระดังงา)

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต
3. การแปรรูปข้าว

นายประจักษ์ เทพคุณ /
085-0569963/

10,000.00

#REF!

บาเจาะ

ลองกอง

การฟื้นฟูลองกองที่มีสภาพทรุด นายอัมรัน โซะและ
โทรม (ทําสาวลองกอง)
เยาะ/
089-9788687/0935743373

10,000.00

#REF!

ยี่งอ

ลองกอง

การจัดการลองกองคุณภาพ

นายซูไฮดี บาซอ/
080-5449412/

10,000.00

#REF!

รือเสาะ

ลองกอง

การผลิตลองกองคุณภาพ

นายอภินันท์ ยูโซ๊ะ /
084-3125908/

10,000.00

#REF!

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
นายวัชรากร วงศ์กระพันธ์
17

อําเภอตากใบ

สบ.1 คบ.บางนรา

นายก้องเกียรติ โกศิลญวงศ์ สบ.1 คป.นราธิวาส

081-0969249

คบ.บางนรา

087-6738394

คป.นราธิวาส

นายสิทธิ อินท
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
เกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปร ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ ภาพ/โทร. -/
รูปข้าวหอมกระดังงา ตําบลพร่อน
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอบาเจาะ

นายอับดลตอเล็บ เหมเหาะ สบ.3 คบ.โก-ลก

089-9747991

คบ.โก-ลก

นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม สบ.2 คป.นราธิวาส

087-2852246

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายสามะ กะนอง/ กาเยาะมาดี
ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร. -/
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
ตําบลปะลุกาสาเมาะ
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอยี่งอ

นายก้องเกียรติ โกศิลญวงศ์ สบ.1 คป.นราธิวาส

087-6738394

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายอาแว หุสุดู/
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ํามัน ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร. -/
ตําบลละหาร
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน

ตะปอเยาะ

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
17

อําเภอรือเสาะ

นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม สบ.2 คป.นราธิวาส

087-2852246

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายจุมพล พรหม รือเสาะ
ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ ทอง/โทร. -/
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
ตําบลสุวารี
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
17

อําเภอระแงะ

นายณรงค์ บํารุงกิจดี

สบ.3 คป.นราธิวาส

081-6783663

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายผิน วงษ์น้อย/ ตันหยงลิมอ
ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร.
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
ตําบลตันหยงลิมอ
098-7243537/
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน

ระแงะ

ลองกอง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น.ส.รุสลีนา สาเมาะ //

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

แว้ง

มังคุด

การจัดการมังคุดเพื่อการส่งออก นายฮัสสัน ทิ้งน้ํารอบ /
073-659145/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

เกษตรผสมผสาน

การทําการเกษตรผสมผสาน

นางสาวสิริพร หมาน
สกุล/081-3496263/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

ริโก๋

สุไหงปาดี

ลองกอง

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ลองกอง

นายปฐมพงษ์ จุลเทพ /
086-2953347/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

ศรีสาคร

ลองกอง

การปรับปรุงคุณภาพลองกอง

นายสมคิด รัตนมณี/
089-9741423/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอแว้ง

นายวัชรากร วงศ์กระพันธ์

สบ.1 คบ.บางนรา

081-0969249

คบ.บางนรา

นายฉัตรชัย จํารัสศรี

สบ.4 คป.นราธิวาส

081-6989305

คป.นราธิวาส

- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
นายกมล ไชยรัตน์/ ฆอเลาะ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
เกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร. -/
พัฒนามังคุดเพื่อการส่งออก ตําบลฆอเลาะ
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอสุไหงโก-ลก

นายฉัตรชัย จํารัสศรี

สบ.4 คป.นราธิวาส

081-6989305

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายการามารูเด็น
เกษตร การ่สงเสริมการเกษตรตามแนว
ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ อิบรอฮิม/โทร. -/
เศรษฐกิจพอเพียง/ไร่นาสวนผสม ตําบลปาเสมัส
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม

17

อําเภอสุไหงปาดี

นายชูชีพ หีบทอง

สบ.1 คบ.โก-ลก

089-8783816

คบ.โก-ลก

นายณรงค์ บํารุงกิจดี

สบ.3 คป.นราธิวาส

081-6783663

คป.นราธิวาส

- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายปัญญา เรือง
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ กาญจน์/โทร. -/
ตําบลริโก๋
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอศรีสาคร

นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม สบ.2 คป.นราธิวาส

087-2852246

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นางอุษา แก้วมุสิก ศรีบรรพต
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ /โทร. -/
ตําบลศรีบรรพต

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)
ตาบลศรบรรพต

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอสุคิริน

นายฉัตรชัย จํารัสศรี

สบ.4 คป.นราธิวาส

081-6989305

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายสัณฐิติสุข แก้ว ภูเขาทอง
เกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ คง/โทร. -/
พัฒนามังคุดเพื่อการส่งออก ตําบลภูเขาทอง
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน

สุคิริน

มังคุด

การผลิตมังคุดคุณภาพ

น.ส.พัชรินทร์ มินทการ/
093-5951764/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

ช้างเผือก

จะแนะ

ปาล์มน้ํามัน

การผลิตปาล์มน้ํามัน

นายหัสดิน เมาะสนิ /
073-543504/

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

บูกิต

เจาะไอร้อง

ปาล์มน้ํามัน

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นายแวซูรัยมัน เต็ง/
080-7108267/0815990052

10,000.00 โครงการชลประทาน
นราธิวาส

นายซาลูดิง แว
หะยี /โทร.
086-9666545/

ปุยุด

เมืองปัตตานี

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

10,000.00

นายอับดุลอายิบ
เพ็งมูซอ/โทร.
089-4689512/

นาประดู่

โคกโพธิ์

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวกูซารีฟะ สตอห
ลง/
081-8980401/0831969893
นางอารียา แก้วพิมล/
093-5784315/

นายภีรภัทร เกื้อ
มะระ/โทร.
083-1932592/
099-3108319

ท่าข้าม

ปะนาเระ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
17

อําเภอจะแนะ

นายณรงค์ บํารุงกิจดี

สบ.3 คป.นราธิวาส

081-6783663

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายนิราศ เปลี่ย
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ํามัน ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ สงค์/โทร. -/
ตําบลช้างเผือก
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

อําเภอเจาะไอร้อง

นายณรงค์ บํารุงกิจดี

สบ.3 คป.นราธิวาส

081-6783663

คป.นราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - ประวัติความเป็นมากรม
นายอารง ยูโซ๊ะ/
เกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ํามัน ชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่ โทร. -/
ตําบลบูกิต
- การถ่ายโอนภารกิจและความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
- นวัตกรรมใหม่ในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน

17

17

17

ปัตตานี

ปัตตานี

อําเภอเมืองปัตตานี

อําเภอโคกโพธิ์

อําเภอปะนาเระ

นายสวัสดิ์ สุขคง

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7485631
งาน

คบ.ปัตตานี

นายอาทิตย์ พรหมโชติ

สบ.1 คป.ปัตตานี

081-9907107

คป.ปัตตานี

นายนิกร ศุภพงศกร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8695723
งาน

คบ.ปัตตานี

นายอาทิตย์ พรหมโชติ

สบ.1 คป.ปัตตานี

081-9907107

คป.ปัตตานี

นายสมพร ประไพ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7661073
งาน

คบ.ปัตตานี

นายมนัส แก้วสีอ่อน

สบ.2 คป.ปัตตานี

คป.ปัตตานี

080-1368833

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ข้าว พื้นที่ 7 ไร่ บ้านเลขที่ 5 ม.5 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ยางพารา พื้นที่ 5 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 15/3 ม.2 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ข้าว พื้นที่ 2 ไร่ บ้านเลขที่ 67/1 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม

นางสาวลาวัณย์ สังข์วัด
ชุม /098-7400662/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปัตตานี

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี
10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปัตตานี

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

17

อําเภอมายอ

17

อําเภอยะรัง

17

อําเภอยะหริ่ง

17

อําเภอสายบุรี

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

นายสมพร ประไพ

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-7661073
งาน

คบ.ปัตตานี

นายมนัส แก้วสีอ่อน

สบ.2 คป.ปัตตานี

080-1368833

คป.ปัตตานี

นายมนัส แก้วสีอ่อน

สบ.2 คป.ปัตตานี

080-1368833

คป.ปัตตานี

นายสวัสดิ์ สุขคง

สบ.3 คบ.ปัตตานี

081-7485631

คบ.ปัตตานี

นายมนัส แก้วสีอ่อน

สบ.2 คป.ปัตตานี

080-1368833

คป.ปัตตานี

นายสวัสดิ์ สุขคง

สบ.3 คบ.ปัตตานี

081-7485631

คบ.ปัตตานี

นายชาตรี ประมาณ

สบ.3 คป.ปัตตานี

083-1903543

คป.ปัตตานี

นายสมพร ประไพ

สบ.2 คบ.ปัตตานี

081-7661073

คบ.ปัตตานี

สบ.1 คป.ปัตตานี

081-9907107

คป.ปัตตานี

อําเภอหนองจิก

นายอาทิตย์ พรหมโชติ
นายสวัสดิ์ สุขคง

สบ.3 คบ.ปัตตานี

081-7485631

คบ.ปัตตานี

17

อําเภอไม้แก่น

นายชาตรี ประมาณ

สบ.3 คป.ปัตตานี

083-1903543

คป.ปัตตานี

17

อําเภอทุ่งยางแดง

นายชาตรี ประมาณ

สบ.3 คป.ปัตตานี

083-1903543

คป.ปัตตานี

นายสมพร ประไพ

สบ.2 คบ.ปัตตานี

081-7661073

คบ.ปัตตานี

นายชาตรี ประมาณ

สบ.3 คป.ปัตตานี

083-1903543

คป.ปัตตานี

นายสมพร ประไพ

สบ.2 คบ.ปัตตานี

081-7661073

คบ.ปัตตานี

อําเภอแม่ลาน

นายนิกร ศุภพงศกร

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-8695723
งาน

คบ.ปัตตานี

นายอาทิตย์ พรหมโชติ

สบ.1 คป.ปัตตานี

คป.ปัตตานี

อําเภอเมืองพัทลุง

นายปริญญา แม่นปืน

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-1847-8344
งาน

คป.พัทลุง

16

อําเภอกงหรา

นายสีหราช เส็นฤทธิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1766-9209
งาน

คป.พัทลุง

16

อําเภอเขาชัยสน

นายสีหราช เส็นฤทธิ์

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1766-9209
งาน

คป.พัทลุง

อําเภอตะโหมด

นายวันชัย รอดเนียม

นายช่างชลประทานชํานาญ 081-957-4286
งาน

คบ.ท่าเชียด

16

อําเภอควนขนุน

นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6451-0359
งาน

คป.พัทลุง

16

อําเภอปากพะยูน

นายพิมาน จันทมณีโชติ

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1540-2417
งาน

คป.พัทลุง

16

อําเภอศรีบรรพต

นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6451-0359
งาน

คป.พัทลุง

16

อําเภอป่าบอน

นายพิมาน จันทมณีโชติ

คป.พัทลุง

อําเภอกะพ้อ

17

16

16

พัทลุง

พัทลุง

081-9907107

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1540-2417
งาน

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

17

17

(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน นายต่วนมะ
เกษตร สินค้า ยางพารา พื้นที่ 4 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ต่วนกือจิ/โทร.
52 ม 5 ต เกาะจัน อ มายอ
- การมีส่วนร่วมของกล่มผ้ใช้น้ํา 087-2993041/
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ยางพารา พื้นที่ 5 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
57/2 ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ข้าว พื้นที่ 3 ไร่ บ้านเลขที่ 50 ม.1 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ต.ยาบี อ.หนองจิก
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ยางพารา พื้นที่ 5 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
117 ม.1 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ข้าว พื้นที่ 3 ไร่ บ้านเลขที่ 50 ม. โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
1 ต.ยาบี อ.หนองจิก
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้า ยางพารา บ้านเลขที่ 41 ม.1 ต. โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
้ ่ ทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริ
ี ่ หารจั
่ ดการชลประทาน
่ ้ใ ้ ้ํ
ศูนโย์เรียไ นรู้การเพิ่มไ ประสิ
เกษตร สินค้า ยางพารา พื้นที่ 3.5 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
84 ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
เกษตร สินค้ายางพารา พื้นที่ 3 ไร่ บ้านเลขที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
15/1 ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
การดําเนินงานการมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า - การบริหารจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
เกษตร สินค้า ข้าว พื้นที่ 5 ไร่ บ้านเลขที่
- การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
110/1 ม.6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน
การดําเนินงานการมีสว่ นร่วม
119 ม.2 ต.ชัยบุรี
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
245 ม.5 ต.คลองเฉลิม
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
132 ม.11 ต.โคกม่วง
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
ม.2 ต.คลองใหญ่
1) หลักการชลประทานเบื้องต้น
2) การปลูกข้าว
เปียกสลับแห้ง
47 ม.13 ต.ปันแต
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
37 ม.3 ต.ดอนทราย
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
135 ม.3 ต.ตะแพน
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
150 ม.9 ต.หนองธง
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

เกาะจัน

มายอ

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นางวิลาวัลย์ ประดู่/
081-8967550/

10,000.00

นางฟารีดา เจ๊ะแว เมาะมาวี
/โทร. -/

ยะรัง

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต

นายอับดุลรอนิง สามะ
อาลี /061-2585295/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นางพัชรีย์ โชติ
รัตน์/โทร.
081-0978787/

ตะโละ

ยะหริ่ง

ข้าว

การบํารุงรักษาดินด้วยพืช
ตระกูลถั่ว

นางสาวบุปผา สุวรรณ
ชาตรี /086-2976020/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นายพิพัฒน์ ราช
รักษ์/โทร.
098-6719904/

ทุ่งคล้า

สายบุรี

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

น.ส.เครือมาศ รอดบน/
089-6532219/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

แวอาแซ สาดี/โทร. ยาบี
080-0366034/

หนองจิก

ข้าว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
ใ ้ป๋ ้ํ ั ี

นายแวยีดิง แวสะมาแอ/
086-6979759/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นายวิน สีนวล/โทร. ตะโละไกรทอง
081-2836180/

ไม้แก่น

ยางพารา

การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

นายซับรี ไมบู/
081-0928231/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นายซาการียา
สะตอปา/โทร.

ตะโละแมะนา

ทุ่งยางแดง

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายไพบูลย์ สาลีโท /
091-6382585/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นายแวอุเซ็งแต/
โทร.
081-2756642/

กะรุบี

กะพ้อ

ยางพารา

การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้

นายฮาเซม ดอเล๊าะ/
086-9984559/

10,000.00 โครงการชลประทาน
ปัตตานี

นายสงวน พรหม
ดํา/โทร.
089-8790920/

แม่ลาน

แม่ลาน

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
(หนู)

น.ส.ไหมอุมา บัวแก้ว/
081-6776183/0887512013

10,000.00

นายไพรัตน์ ตา
แก้ว/โทร.
080 7070073/
นายอารีย์ เหยะ
หมัน/โทร.
089 5963433/
นายมนูญ สุขรัตน์/
โทร.
080 7107814 /
นายยุคล จันทรังษี
/โทร. -/

ชัยบุรี

เมืองพัทลุง

ข้าว

1. การเพิ่มผลผลิต
2. การลดต้นทุนการผลิต

นายอนุวัฒน์ สงคง/
081-9692719/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

คลองเฉลิม

กงหรา

ยางพารา

1. การใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. การปลูกพืชร่วมยางพารา

นายวิเชียร สงสุรินทร์/
081-0954322/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

โคกม่วง

เขาชัยสน

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

น.ส.เรณู ห้องเม่ง/
081-6099122/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

คลองใหญ่

ตะโหมด

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การกรีดยางพารา

นางสาวบุญก์ณิสา มาคง
/086-8363175/

10,000.00

นายนัด อ่อนแก้ว/ ปันแต
โทร. -/

ควนขนุน

ข้าว(สังข์หยด)

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การแปรรูปข้าวสังข์หยด

นายนฤเทพ บุญเรือง
ขาว/082-8219006/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

นายสุทิน ยิ้มศรี/
โทร.
089 9713836/
นายเฉลิม เรือง
เพ็ง/โทร.
089 9770783/
นายนัน ชูเอียด/
โทร.
087 8377042/

ดอนทราย

ปากพะยูน

ข้าว

การเพิ่มผลผลิต

นายพานิช นครานุ
วัฒนะ/098-0178510/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

ตะแพน

ศรีบรรพต

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายสมพงษ์ หนูขวัญ/
081-7982358/

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

หนองธง

ป่าบอน

สละ

การผลิตสละคุณภาพดี

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

น.ส.ดวงเกนตร แก้ว
พันธุ์/085-8932162/

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปัตตานี

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาปัตตานี

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าเชียด

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

(2)
หัวข้อการให้ความรู้
เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

16

อําเภอบางแก้ว

นายฐกฤต โกไศยกานนท์ นายช่างชลประทานชํานาญ 081-896-2766
งาน

คบ.ท่าเชียด

ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ

16

อําเภอป่าพะยอม

นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ นายช่างชลประทานชํานาญ 08-6451-0359
งาน

คป.พัทลุง

87 ม.6 ต.เกาะเต่า

16

อําเภอศรีนครินทร์

นายปริญญา แม่นปืน

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-1847-8344
งาน

คป.พัทลุง

8 ม.6 ต.อ่างทอง

อําเภอเมืองยะลา

นายกิติพงษ์ นิลนิยม

สบ.1 คป.ยะลา

081-9571819

คป.ยะลา

17

อําเภอยะหา

นายกิติพงษ์ นิลนิยม

สบ.1 คป.ยะลา

081-9571819

คป.ยะลา

17

อําเภอรามัน

นายกิติพงษ์ นิลนิยม

สบ.1 คป.ยะลา

081-9571819

คป.ยะลา

17

อําเภอกาบัง

นายกิติพงษ์ นิลนิยม

สบ.1 คป.ยะลา

081-9571819

คป.ยะลา

17

อําเภอกรงปินัง

นายนิมะยากี นิฮะ

สบ.2 คป.ยะลา

086-9696227

คป.ยะลา

17

อําเภอบันนังสตา

นายนิมะยากี นิฮะ

สบ.2 คป.ยะลา

086-9696227

คป.ยะลา

17

อําเภอธารโต

นายนิมะยากี นิฮะ

สบ.2 คป.ยะลา

086-9696227

คป.ยะลา

17

อําเภอเบตง

นายนิมะยากี นิฮะ

สบ.2 คป.ยะลา

086-9696227

คป.ยะลา

อําเภอเมืองสงขลา

นายสิทธิพร เพชรศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-1514-9952
งาน

คป.สงขลา

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลลําพะยา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลเนินงาม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลบาโร๊ะ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลบาละ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลกรงปินัง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลบันนังสตา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลธารโต
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตําบลอัยเยอร์เวง
บ้านทรายขาว ม.7 ต.ทุ่งหวัง

16

อําเภอหาดใหญ่

นายสิทธิพร เพชรศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-1514-9952
งาน

คป.สงขลา

ต.ควนลัง

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

16

อําเภอจะนะ

นายสุรินทร์ ศิริอนันต์

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-1957-5152

คป.สงขลา

บ้านประจ่าใต้ ม.6 ต.นาหว้า

16

อําเภอบางกล่ํา

นายสิทธิพร เพชรศรี

นายช่างชลประทานชํานาญ 09-1514-9952
งาน

คป.สงขลา

บ้านยางงาม ม.10 ต.ท่าช้าง

1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2) การมีส่วน
ร่วมให้แก่เกษตรกรตามการร้อขอ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

16

อําเภอควนเนียง

นายสมยศ เรืองวิไล

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1896-5463
งาน

คป.สงขลา

บ้านเกาะยวน 92 ม.11 ต.รัตภูมิ

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

16

อําเภอคลองหอยโข่ง นายปพน รักษ์ศรี

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-7394-3158

คป.สงขลา

บ้านเก่าร้าง ม.6 ต.คลองหอยโข่ง

16

อําเภอนาหม่อม

นายปพน รักษ์ศรี

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-7394-3158

คป.สงขลา

บ้านเนินพิจิตร ม.1

ต.นาหม่อม

16

อําเภอนาทวี

นายสุรินทร์ ศิริอนันต์

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-1957-5152

คป.สงขลา

บ้านดังหมูใต้ ม.3

ต.ท่าประดู่

16

อําเภอเทพา

ชาญชัย ชัยคํารงค์กุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1891-2936
งาน

คป.สงขลา

บ้านโคกพยอม ม.5

ต.เกาะสะบ้า

1) การบริหารจัดสรรน้ํา
2) วางแผนการใช้
น้ํา
3)
1) การบริหารจัดสรรน้ํา
2) วางแผนการใช้
น้ํา
3)
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2) การมีส่วน
ร่วมให้แก่เกษตรกรตามการร้อขอ
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

16

อําเภอรัตภูมิ

นายสมยศ เรืองวิไล

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1896-5463
งาน

คป.สงขลา

บ้านคูหาใน ม.3 ต.คูหาใต้

17

16

ยะลา

สงขลา

1) หลักการชลประทานเบื้องต้น
2) การปลูกข้าว
เปียกสลับแห้ง
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
1) การบริหารจัดการน้ํามีส่วร่วม
2) สาธิตการทํา
ระบบน้ําหยดจากวัสดเหลือใช้
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม
การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

การบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วน
ร่วม

นายจักรกฤษณ์
สามัคคี/โทร.
089 9744226/
นายปลื้ม จันทุง /
โทร.
087 2980913/
นายวิโรจน์ สว่าง
รัตน์/โทร.
086 2895731/
นายธัญญา แก้ว
เจริญ/โทร.
นายดอเล๊าะ
สะตือบา/โทร.
นายมะเซ็ง ดอ
เล๊าะเจ๊ะแต/โทร.
นายดํารงค์ ราม
แก้ว/โทร.
นายสุชิน ห้อง
สุวรรณ/โทร.
นายซ้าย ธรรม
จิตต์/โทร.
นายเคล้า ช่าง
สอน/โทร.
นายรุ่งโรจน์ แซ่
ว่อง/โทร.
นายเมน เหม
อารัญ/โทร.
086-9604365/
นายประเสริฐ ศรี
ระสัน /โทร.
087-2955977 /
นายเพลิ่ม ศรีสุข /
โทร.
089-9743943/
นายวิชาญ ขวัญ
ช่วย /โทร.
089-9782179/
นายวิชาญ
สุวรรณชาตรี /โทร.
084- 9642538/
นายดนอะซีด บิล
โส๊ะ/โทร.
080-8643428/
นายมนตรี ธรรม
โร/โทร.
082-8255797/
นายด้าน ศักดิ์
พรหม/โทร.
086-2998197/
นายแต้ม โนรดี /
โทร.
089-4643914/
นางปราณี ทอง
รักษ์/โทร.
087-8993851/

ตําบลที่ตั้งศูนย์

อําเภอ

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

นายสมชาติ นาควิโรจน์
/081-9590478/

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)
10,000.00

หน่วยงานดําเนินการ

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

ข้าว(สังข์หยด)

การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าเชียด

เกาะเต่า

ป่าพะยอม

ยางพารา

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

อ่างทอง

ศรีนครินทร์

มังคุด

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ น.ส.ตุลยา กลับแก้ว/
ผลิต
074-603620/
2 การผลิตไม้ผลตามหลัก GAP
การลดต้นทุนการผลิต
นางอัชดา ศรีเพชร/
087-2855879/

ลําพะยา

เมืองยะลา

ยางพารา

10,000.00

#REF!

บาโร๊ะ

ยะหา

ยางพารา

10,000.00

#REF!

เนินงาม

รามัน

ข้าวนาปี

10,000.00

#REF!

บาละ

กาบัง

ยางพารา

10,000.00

#REF!

กรงปินัง

กรงปินัง

ทุเรียน

10,000.00

#REF!

ถ้ําทะลุ

บันนังสตา

ทุเรียน

10,000.00

#REF!

ธารโต

ธารโต

ทุเรียน

10,000.00

#REF!

ธารน้ําทิพย์

เบตง

ยางพารา

10,000.00

#REF!

ทุ่งหวัง

เมืองสงขลา

ยางพารา

ควนลัง

หาดใหญ่

ยางพารา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายอนุรักษ์ สีพุฒอ่อน/
085-6283498 /
เกษตรผสมผสานในสวน
นส. กะมีล๊ะห์ หะมะ /
ยางพารา
089-8728980/
การลดต้นทุนการผลิต
นางอารีนี มะทา/
098-0146738/
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
นางปุณญิสา แสงงาม/
2. การลดต้นทุนการผลิต
081-9638856/
1. การผลิตปุ๋ยหมัก
นางวีระ สมศิริ/
2. การใช้เชื้อราไตรโคเดอมา 087-4519953/
1. การลดต้นทุนการผลิต
นางสาวรัตติกาล
2. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ครุวรรณพัฒน์ /
การลดต้นทุนการผลิต
น.ส.ฮายาตี ประดู่/
086-2910621/
การปลูกพืชร่วมยางเพิ่มรายได้ น.ส.พรพรรรณ มณีโชติ/
089-6554837/
การปลูกผักเหมียงแซมยาง
นายอนันต์ คูบูรณ์ /
098-2807645 /0815434611
การลดต้นทุนการผลิต
นายสุริยัน จันทร์ศรี/
086-6832301/

นาหว้า

จะนะ

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เพิ่มรายได้ในสวนยาง

นายจําเริญ จันศรีคง/
085-8936391/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

ท่าช้าง

บางกล่ํา

ยางพารา

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

นายสุรินทร์ ยี่สุ่นทรง /
087-2934849/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

รัตภูมิ

ควนเนียง

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

นางนันทพร ฉิมพลี /
083-6589111/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

คลอยหอยโข่ง

คลองหอยโข่ง

ยางพารา

นาหม่อม

ยางพารา

นายชญาณ์นนท์ คงวารี/
083-1840722/074501104
นายมานิต แก้วพิบูลย์/
098-2807636/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

พิจิตร

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การปลูกพืชแซม
3 การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง
สร้างรายได้เพิ่มในสวนยางพารา

ท่าประดู่

นาทวี

มังคุด

การผลิตมังคุดคุณภาพ

นายถาวร คงฉิม/
087-8366461/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

เกาะสะบ้า

เทพา

ยางพารา

การลดต้นทุนการผลิต

น.ส.วรรณา ลิ่มพัฒน
พิทักษ์ /086-9560086/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

คูหาใต้

รัตภูมิ

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางพันธนันนท์ แก้ว
สุริยนต์/080-8704647/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

10,000.00 โครงการชลประทาน
พัทลุง

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา
10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ 2560
(1)
ชื่อศูนย์เรียนรู้

รายชื่อผู้รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ (ประสานงานร่วมกับคณะทํางาน Single Commandของจังหวัด)
สํานักงาน
ชลประทานที่

จังหวัด

16

สงขลา

ศูนย์ (อําเภอ)

ชื่อ

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เกษตรกรต้นแบบ

สังกัด (คป.,คบ.)

อําเภอสทิงพระ

นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

082-461-7755

คบ.ระโนด-กระแสสินธุ์

ม.7 ต.ท่าหิน

16

อําเภอสะเดา

นายปพน รักษ์ศรี

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

08-7394-3158

คป.สงขลา

ม.3 ต.สํานักแต้ว

16

อําเภอสะบ้าย้อย

ชาญชัย ชัยคํารงค์กุล

นายช่างชลประทานชํานาญ 08-1891-2936
งาน

คป.สงขลา

บ้านระไมล์ ม.4

16

อําเภอสิงหนคร

นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์

นายช่างชลประทาน
ปฏิบัติงาน

082-461-7755

คบ.ระโนด-กระแสสินธุ์

ม.7 ต.รําแดง

16

อําเภอกระแสสินธุ์

นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ นายช่างชลประทานชํานาญ
งาน

09-6439-9949

คบ.ระโนด-กระแสสินธุ์

ม.3 ต.เชิงแส

16

อําเภอระโนด

นายธนิศ ศรีนุ่น

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 086-4981973

คบ.ระโนด-กระแสสินธุ์

ม.1 ต.บ้านขาว

อําเภอเมืองสตูล

นายประยูร ภู่งาม

นายช่างชลประทานชํานาญ 091-047-9312
งาน

คป.สตูล

ต.เกตรี

อําเภอควนโดน

นายประยูร ภู่งาม

นายช่างชลประทานชํานาญ 091-047-9312
งาน

คป.สตูล

ต.วังประจัน

16

สตูล

16

(2)
หัวข้อการให้ความรู้

16

อําเภอละงู

นายอามาน แวมะ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-724-9310

คป.สตูล

ต.แหลมสน

16

อําเภอมะนัง

นายอามาน แวมะ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-724-9310

คป.สตูล

ต.นิคมพัฒนา

16

อําเภอทุ่งหว้า

นายอามาน แวมะ

วิศวกรชลประทานชํานาญ
การ

081-724-9310

คป.สตูล

ต.ขอนคลาน

16

อําเภอท่าแพ

นายเอกชัย สังข์พราหมณ

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-724-2436
งาน

คป.สตูล

ต.แปะ-ระ

16

อําเภอควนกาหลง

นายเอกชัย สังข์พราหมณ

นายช่างชลประทานชํานาญ 089-724-2436
งาน

คป.สตูล

ต.ทุ่งนุ้ย

1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
ส่วนร่วม
2) ความหมาย
ของกรมชลประทาน
1) การบริหารจัดสรรน้ํา ้

ต.เปียน

นางปราณี ช่วย
มณี/โทร.
087-2897068/

นายสมศักดิ์ หมัด
2) วางแผนการใช้ สาแล๊ะ/โทร.
น้ํา
3) 098-0137739/
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
นายช่วย ขุนดํา /
โทร.
088-3889617/
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นายปราโมทย์ นิล
ส่วนร่วม
2) ความหมาย สุวรรณ /โทร.
ของกรมชลประทาน
084-5528473/
้
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
นายปัญญา แก้ว

ตําบลที่ตั้งศูนย์

สินค้าหลัก

จุดเด่นของศูนย์

เจ้าหน้าที่ตําบล/โทรศัพท์

จัดสรรงบดําเนินงาน
สนับสนุน
(บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

ท่าหิน

สทิงพระ

ข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิต
นางจริยา สุวรรณรัตน์/
2. การใชปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 098-2807616/

10,000.00

สํานักแต้ว

สะเดา

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. การเพิ่มปริมาณผลผลิต

นางสุธิดา ตระกูลกองโต/
081-3448773/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

เปียน

สะบ้าย้อย

ยางพารา

1. การปลูกพืชแซม
2. การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง

นางธนสิตา ช้างนรินทร์
/084-7487526/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สงขลา

ม่วงงาม

สิงหนคร

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาวเขมากร อินท
จันทร์ /082-4354997/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์

กระแสสินธุ์

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

น.ส.ราตรี ด้วงดี/
098-2807632/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์

ระโนด

ข้าว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นางวิสุณี จันทร์เขียว/
088-4996181/

10,000.00

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์

เมืองสตูล

ข้าว

การเพิ่มผลผลิตข้าว

นายสุริยา ฉาดหลี/
093-6300882/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

ควนโดน

จําปาดะ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น.ส.ปราณี ไฝไทย/
089-7384333/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

ละงู

ปาล์มน้ํามัน

การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน
คุณภาพ

นางรุจิรา รักปลื้ม /
095-0817212/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

มะนัง

ปาล์มน้ํามัน

การจัดการสวนปาล์มน้ํามัน
คุณภาพ

นายอารีย์ โส๊ะสันส๊ะ/
086-6159881/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

ทุ่งหว้า

ปาล์มน้ํามัน

การลดต้นทุนการผลิตปาล์ม
น้ํามัน

นายปิยทัศน์ ทองปาน
/086-9670042/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

แป-ระ

ท่าแพ

ข้าว

การเพิ่มผลผลิต

นายสุรัฐ สุวรรณกิจ/
089-5963918/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

ทุ่งนุ้ย

ควนกาหลง

ข้าว

การเพิ่มผลผลิต

น.ส.อังคณา จิเบ็ญจะ/
093-5740565/

10,000.00 โครงการชลประทาน
สตูล

ตโคกก่อง

เมืองบึงกาฬ

ไร่นาสวนผสม

การทําเกษตรแบบผสมผสาน

นางสาวสุพัตรา มาลัย
/094-0253084/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

เซกา

เซกา

ข้าว

ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อจําหน่าย นางสาววลุน พงศ์ศรี/
086-8636658/093-

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

โซ่พิสัย

ข้าว

การลดต้นทุนการผลิต

นางสาววินท์นิศา ทะ
แพงพันธ์/087-2158282

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

เชิงแส
ส่วนร่วม
2) ความหมาย ทอง/โทร.
ของกรมชลประทาน
081-4796552/
้
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
นายสมปอง ฉิมดํา/ บ้านขาว
ส่วนร่วม
2) ความหมาย โทร. -/
ของกรมชลประทาน
้
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี
นายบูกาเส็ม กรม เกตรี
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา เมือง/โทร. -/
1) การบริิ หารจัี ดการน้ําแบบมี นายสาและ หมาด วังประจัน
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา ปันจอร์/โทร.
ิ
ี
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นายศุภมาตร / แหลมสน
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา เกษม/โทร.
ิ
ี
/ นิคมพัฒนา
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นายวาหาบ ยาบา/
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา โทร.
ิ
ี
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นายตั๋น แก้วมณี// ขอนคลาน
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา โทร.
ิ
ี
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นางณัฐกานต์ ศรี/
ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา ยาน/โทร.
ิ
ี
1) การบริหารจัดการน้ําแบบมี นายอาแมน สา4/

อําเภอ

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์

อําเภอเมืองบึงกาฬ

นายธนา บุษราคัม

นายช่างชลประทานชํานาญ 086 234 1952
งาน

คป.บึงกาฬ

ส่วนร่วม
2) หลักปรัชา แล๊ะ/โทร.
ิ
ี
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเมืองบึง การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายศรีทน กอง/
กาฬ
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ เพ็ง/โทร.

5

อําเภอเซกา

นายวรวัฒน์ ชาวไร่

นายช่างชลประทานชํานาญ 086 033 1576
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเซกา

การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายพิทยา เดชา/
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ โทร.

5

อําเภอโซ่พิสัย

นายบัณฑิต เพ็ญกลาง

นายช่างชลประทานชํานาญ 083 362 2623
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอโซ่พิสัย

การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายประทวน เกตุ ถ้ําเจริญ
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ แก้ว/โทร.

5

อําเภอพรเจริญ

นายบัณฑิต เพ็ญกลาง

นายช่างชลประทานชํานาญ 083 362 2623
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอพรเจริญ การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายสมัย สีใส/โทร. พรเจริญ
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ 080-1926722/

พรเจริญ

ข้าว

การลดต้นทุนการทํานา

นางสายทอง อัครพัฒน์/
081-7903390/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

5

อําเภอศรีวิไล

นายธนา บุษราคัม

นายช่างชลประทานชํานาญ 086 234 1952
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอศรีวิไล

การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายวิชิต โพธิ์ขี/
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ โทร.

ศรีวิไล

ข้าว

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

นายสมศักดิ์ นามท้าว
/042-497065/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

5

อําเภอบึงโขงหลง

นายวรวัฒน์ ชาวไร่

นายช่างชลประทานชํานาญ 086 033 1576
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอบึงโขง
หลง

การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นางศรีจันทร์ เสียง บึงโขงหลง
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ เพราะ/โทร. -/

บึงโขงหลง

เกษตรผสมผสาน

การทําการเกษตรผสมผสาน

นายสุวิท บริสุทธิ์/
086-1036099/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

5

อําเภอปากคาด

นายบัณฑิต เพ็ญกลาง

นายช่างชลประทานชํานาญ 083 362 2623
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอปากคาด การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายดาหวัณ คุณ
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ โน/โทร.

นาดง

ปากคาด

ยางพารา

1. การลดต้นทุนการผลิต
2. เสริมรายได้โดยเลี้ยงปลา

นายธวัช สาธารณะ/
081-8731679/

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

5

อําเภอบุ่งคล้า

นายวรวัฒน์ ชาวไร่

นายช่างชลประทานชํานาญ 086 033 1576
งาน

คป.บึงกาฬ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตสินค้าเกษตรอําเภอบุ่งคล้า

บุ่งคล้า

บุ่งคล้า

ข้าว

การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว

นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย/
061-9434855/042-

10,000.00 โครงการชลประทาน
บึงกาฬ

5

บึงกาฬ

การบริหารจัดการน้ําบริเวณศูนย์ นายคําฟอง คะ
เรียนรู้, วางแผนการใช้น้ํา, และ แก้ว /โทร.

ชมภูพร

