
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ประเมินสถานการณ์ ประเด็นส าคัญ

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560-2564

กลุ่มขั้น 1
1. ให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3. พัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
กลุ่มขั้น 2
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มพร้อมยกระดับ
2. อบรมเจ้าหน้าที่ และอบรมให้ความรู้เกษตรกร
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่
5. เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาน  า และปรับปรุงระบบน  า
6. พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบ
กลุ่ม
7. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติม
อากาศ
8. สร้างความตระหนักรู้ เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
9. การตรวจประเมินแปลงเบื องต้น
10. การจัดตั งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวินทรีย์
11. การผลิตพ่อพันธ์แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ
12. การผลิตชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบ ารุงดิน
13. สร้างความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร
กลุ่มขั้น 3
1. อบรมผู้ตรวจประเมิน/ติดตามการและด าเนินการ
2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
3. สนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
4. วิจัยด้านการผลิต/เทคโนโลยี/การตลาดสินค้า
5. ตรวจวิเคราะห์ผลผลิตจากฟาร์มพัฒนาตลาดสีเขียว

พื นที่จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ.เนินมะปราง,
อ.เมืองพิษณุโลก,
อ.ชาติตระการ,
อ.บางกระทุ่ม,
อ.พรหมพิราม
อ.บางระก า
อ.วังทอง และ อ.วัดโบสถ์
โดยพื นที่ที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในปี พ.ศ. 2562 ต้องมีพื นที่
การรับรองเพิ่มขึ น 20% จาก
พื นที่ได้รับการรับรองในปี 
พ.ศ. 2561 

1. มีหน่วยงานร่วมบูรณาการงาน 7 หน่วยงาน 22 กิจกรรม ได้แก่ อบรมให้ความรู้เกษตรกรใน
การท าเกษตรอินทรีย์, สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนา/ยกระดับเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ PGS, การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่, ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรอินทรีย์ อาทิเช่น ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ ศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ รวมทั งแปลงต้นแบบใน
การผลิตพืชอินทรีย์
2. การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์/การตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ และการตรวจ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) มีพื นที่รับรองในปี 2562 จ านวน 1,301.3988 ไร่ คิดเป็น  
24.78% ของพื นที่ที่ได้รับการรับรองในปี 2561

กลุ่มขั้นที่ 1
1. การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท า
เกษตรอินทรีย์ มีแผนการด าเนินงาน 353 ราย 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกรแล้ว จ านวน 359 ราย.
กลุ่มขั้นที่ 2
1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเบื องต้นให้แก่เกษตรกรในการผลิตพืช
อินทรีย์ ได้แก่ เงินสนับสนุน วัสดุทาการเกษตร 
และน  าหมักชีวภาพ จ านวน  79 ราย
กลุ่มขั้นที่ 3
1. การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (Organic 
Thailand) มีแผนการด าเนินงาน จ านวน 26 แปลง 
ด าเนินการตรวจประเมนิแปลงแล้ว จ านวน 50 แปลง 
ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แล้ว จ านวน 45 
แปลง จ านวน 56.6488 ไร่
2. การตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic 
Thailand) จ านวน 4 กลุ่ม 85 ราย พื นที่ 1,001.75 ไร่
3. การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(PGS) มีแผนการด าเนินงาน 243 ไร่ ด าเนินการตรวจ
รับรองแล้ว จ านวน  5 กลุ่ม 60 ราย พื นที่ 243 ไร่ 

1. มีพื นที่ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(Organic Thailand) และ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
จ านวน 1,301.3988 ไร่ คิดเป็น  
24.78 % ขอพื นที่ที่ได้รับการ
รับรอง ในปีงบประมาณ 2561
2. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 7
หน่วยงาน จ านวน 22 กิจกรรม 
และได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 
22 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย
3. มีการลงพื นที่ติดตามให้ค าแนะน า
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอยู่
เสมอ
อุปสรรค/ ปัญหา
1. ปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ์  
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น
ของตนเอง

วัตถุประสงค์ ข้อสั่งการ ผตร.

หน่วยงานและงบประมาณ

หน่วยงาน กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
เบิกจ่าย 
(บาท)

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 6 266,200 253,175 95.11 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณโุลก 2 215,900 194,569 90.12

ส านักงานเกษตรจังหวัดพษิณโุลก 3 80,000 80,000 100 

ส านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัดพิษณโุลก 3 73,600 72,340 98.28 

สถานีพัฒนาที่ดินพษิณโุลก 2 10,000 10,000 100 

ส านักงานสหกรณจั์งหวัดพษิณโุลก 5 378,600 378,600 100

ส านักงานเกษตรและสหกรณจั์งหวัด
พิษณุโลก

1 506,400 506,400 100

รวม 22 1,530,700 1,495,084 97.67

กิจกรรมหลัก

ผลการเบิกจ่าย

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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เป้าหมายเบิกจ่าย 670,450 756,150 907,290 1,050,890 1,330,590 1,343,650 1,412,840 1,435,940 1,435,940 1,435,940 1,530,700

การเบิกจ่ายได้จริง 585,176 626,144 751,177 923,415 1,161,368 1,179,243 1,246,887 1,327,507 1,360,397 1,360,397 1,495,084

เป้าหมายเบิกจ่าย 670,450 756,150 907,290 1,050,890 1,330,590 1,343,650 1,412,840 1,435,940 1,435,940 1,435,940 1,530,700

การเบิกจ่ายได้จริง 585,176 626,144 751,177 923,415 1,161,368 1,179,243 1,246,887 1,327,507 1,360,397 1,360,397 1,495,084



โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
งบประมาณ

(บาท)
เบิกจ่าย 
(บาท)

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย

1. ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 2

1. ผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 20 ตัน
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ 30 ราย
3. จัดต้ังศูนย์ผลิตไตรโคเดอร์มา 1 ศูนย์
4. จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 4 แปลง/19.5625 ไร่
5. ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลง 1,500 ถุง
6. การตรวจต่ออายุ และตรวจรับรอง (พืชอินทรีย)์ 26 แปลง

- ผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ จ านวน 20 ตัน
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ จ านวน 34 ราย
- ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลง 1,280 ถุง
- ส่งเสริมวัสดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการจัดท าแปลงต้นแบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 4 แปลง
- ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 50 แปลง
ได้รับการรับรอง  49 แปลง  จ านวน  56.6488  ไร่

266,200 253,175 95.11

2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ว
พิษณุโลก

1. อบรมระบบควบคุมภายใน ICS เกษตรกรรายเก่าปี 2561
จ านวน 2 คร้ัง 18 ราย/304 ไร่
2. ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรโครงการฯ 1 จังหวัด
3. ตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ 1,001.75 ไร่

- จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS จ านวน 2 คร้ัง 
ในวันที่ 15 ก.พ. 62, 14 มิ.ย. 62
และ วันที่  14 ก.พ. 62, 13 มิ.ย. 62
- ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร จ านวน 7 คร้ัง
- ตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ 1,001.75 ไร่

215,900 194,569 90.12

3. ส านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก

1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 50 ราย
2. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 50 ราย
3. ติดตามการด าเนินงานโครงการ 1 อ าเภอ

- จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 50 ราย
- การติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น จ านวน 50 ราย 
- ติดตามการด าเนินงานโครงการ 1 อ าเภอ

80,000 80,000 100

4. ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลก

1. สนับสนุนวัสดุการเกษตร 110 ไร่
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 22 ราย
3. การตรวจรับรองแปลงแบบ PGS  22 ราย/110 ไร่

- อบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร 24 ราย
- จัดอบรมการตรวจรับรองแปลงแบบ PGS 22 ราย
- การตรวจรับรองแปลงแบบ PGS  22 ราย/110 ไร่  
ในพื้นที่ ต.ป่าแดง และ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ

73,600 72,340 98.28



หน่วยงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละของ
การเบิกจ่าย

5. สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(กลุ่มเดิมต่อยอดสู่ PGS) 25 ราย/61 ไร่
2. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
PGS (กลุ่มใหม่ปี 62) 13 ราย/72 ไร่

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าการเกษตรอินทรีย์ 
ให้กับเกษตรกร (กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1) วันที่ 14 มิ.ย.62 ณ โรงแรม
หรรษนันท์ จ.พิษณุโลก และมอบปัจจัยในการท าปุ๋ยหมักและ
น้ าหมักชีวภาพ เช่น ถังหมัก กากน้ าตาล วัสดุหมัก และสารเร่ง
ซูปเปอร์ พด. ชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกร จากนั้นลงพื้นที่
ติดตามอย่างน้อย 2 เดือนต่อ1คร้ัง

10,000 10,000 100 %

6. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

1. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร 3 หลักสูตร จ านวน 130 ราย
2. ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เฉพาะด้านและ การสร้าง
เครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมายใหม่ ปี 2562) 40
ราย
3. จ่ายเงินอุดหนุนสนบัสนนุกระบวนการขอใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ รายละ 3,000 บาท จ านวน 
40 ราย

- จัดอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้ ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ จ านวน 
130 ราย -
- กิจกรรมการศึกษาดูงานจัดในวันที่ 5-7 มีนาคม 2562
จ านวน 40 ราย
- จ่ายเงินอุดหนุนสนบัสนนุกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 40 ราย

378,600 378,600 100 %

7. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก

1. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
จ านวน 50 ราย

- จัดฝึกอบรม วันที่ 15-17 พฤศจิกายน จ านวน 50 ราย
- ศึกษาดูงาน วันที่ 28-30 พฤศจิกายน จ านวน  50  ราย 506,400 506,400 100 %

รวม 7 หน่วยงาน 22 กิจกรรม 1,530,700 1,495,084 97.67



โครงการเกษตรอินทรีย์ และ PGS ของจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรอินทรีย์   จ.พิษณุโลก  รวม 1,301.3988  ไร่  
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย (มกษ.) ข้าว   (1,001.75  ไร่)    พืชผัก ผสมผสาน เห็ด และผลไม้ (47.3882 ไร่) 
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ไม้ผล ข้าว พืชผัก (ผสมผสาน) (243 ไร่)

พืชผสมผสาน
ม.6 ต.บ้านยาง 

1 พืชผสมผสาน  11 แปลง
พืชผัก  2 แปลง

ม.4, ม.7, ม.9, ม.10, ม.14
ต.บ่อภาค, ต.ป่าแดง

13

พืชผัก
ม.1, ม.3 ต.พันเสา 

20

พืชผัก
ม.1, ม.3 ต.ท่าทอง, 

ต.ดอนทอง, ต.มะขามสูง, 
ต.อรัญญิก, ต.พลายชุมพล, ต.ท่าโพธิ์

7
ไม้ผล/ข้าว

ต.บ้านดง, ต.ป่าแดง

22

พืชผักผสมผสาน
ต.ตลุกเทียม,  ต.พันเสา

25

พืชผักผสมผสาน
ต.หินลาด,  ต.ท้อแท้

13

ข้าว
ม.1, ม.3 ต.วังทอง

ม.1, ม.6 ต.แม่ระกา
ม.8 ต.ท่าหมื่นราม

21

ข้าว
ม.8 ต.ท่าตาล

15

ข้าว
ม.11 ต.ดงประค า

10

ไม้ผล/พืชผัก
ม.7, ม.10 ต.แม่ระกา

2

แปลงต้นแบบ
ม.1, ม.3, ม.11 ต.พันเสา 

3

แปลงต้นแบบ
ม.3  ต.วังยาง

1

= เกษตรอินทรีย์ (ข้าว)

= เกษตรอินทรีย์ (พืชผัก)

= PGS

= แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย ์
(เกษตรอินทรีย์พืชผัก)

= จ านวนแปลง



แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ( Organic Thailand) รวมพื้นที่ 56.6488 ไร่ ได้แก่
1. แปลงระยะปรับเปลี่ยน 

1.1. อ าเภอชาติตระการ จ านวน 11 แปลง รวมพ้ืนที่ 3.7225 ไร่ ได้แก่ 
1.1.1. นายบุญนาค  ชัยยะ หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.3600 ไร่ (พืชผัก)
1.1.2. นางสาวนิตยา  ชัยยะ หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.3. นายจ าเนียน  ทูลฉลอง หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นท่ีรวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.4. ร.ต.วันนา  วรรณไสย หมู่ 14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 1.0000 ไร่ (พืชผัก)
1.1.5. นางสมบัติ  มีเพชร หมู่ 14 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.1800 ไร่ (พืชผัก)
1.1.6. นายแหว  พาค าป้อง หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.7. นางจันทร์แดง  ชมช่ืน หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นท่ีรวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.8. นางสมบูรณ์  สินทรัพย์ หมู่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.9. นายก้าน  พิมพ์แก่น หมู่ 9 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.10. นางหนูลัน แสนธรรมดา หมู่ 9 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2700 ไร่ (พืชผัก)
1.1.11. นายชาเดช  พิมพ์แก่น หมู่ 9 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2925 ไร่ (พืชผัก)

พื้นที่ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอนิทรีย์ ของจังหวัดพิษณุโลก



1.2. อ าเภอบางระก า จ านวน 16 แปลง รวมพื้นที่ 11.4225 ไร่ ได้แก่ 
1.2.1. นางรอน  สุมเนตร  หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)
1.2.2. นางวันเพ็ญ  ศรีบัว  หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)
1.2.3. นางสาวกัลยา  นาคเจือทอง  หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)
1.2.4. นายเจน  เกิดทอง หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)
1.2.5. นางสมบูรณ์  เรืองค า  หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)
1.2.6. นางสง่า  ชวนชม  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.5162 ไร่ (พืชผัก)
1.2.7. นางสายบัว  เครือบุญ  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2618 ไร่ (พืชผัก)
1.2.8. นายศุภวิชญ์ ประชุม  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.3553 ไร่ (พืชผัก)
1.2.9. นางปิยะวรรณ สุรินทร์  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2805 ไร่ (พืชผัก)
1.2.10. นายพงษกร  สิงห์ทอง  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.1870 ไร่ (พืชผัก)
1.2.11. นางโน้ม  ค าจริง  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2057 ไร่ (พืชผัก)
1.2.12. นายบุญรอด  อินหาดกรวด  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.4862 ไร่ (พืชผัก)



1.2.13. นางไว  ยอดบุตรี  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นท่ีรวม 0.2807 ไร่ (พืชผัก)
1.2.14. นางกาหลง  ประชุม  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.5984 ไร่ (พืชผัก)
1.2.15. นางทิพวัลย์  กันจู  หมู่ 1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2057 ไร่ (พืชผัก)
1.2.16. หจก.วีเฟรช ออแกนิคฟดู หมู ่11 ต.พนัเสา อ.บางระก า จ.พิษณโุลก พืน้ที่รวม 7.6250 ไร่ (พืชผกั)

1.3. อ าเภอเมือง จ านวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 3.1509 ไร่ ได้แก่ 
1.3.1. นางสาวเนตรณพิศ  แสงลา  หมู่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.7509 ไร่ (พืชผสมผสาน)
1.3.2. นายสมาน  โคกพระปรางค์  หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 1.0000 ไร่ (พืชผัก)
1.3.3. ร้อยตรีปรีชา  อินโศภณ หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นท่ีรวม 1.4000 ไร่ (พืชผัก)

1.4. อ าเภอวัดโบสถ์ จ านวน 1 แปลง รวมพื้นที่ 1.2339 ไร่ ได้แก่ 
1.4.1. บริษัทธรรมชาติภัณฑ์ จ ากัด หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 1.2339 ไร่  (พืชผสมผสาน)

1.5. อ าเภอวังทอง จ านวน 1 แปลง รวมพื้นที่ 1.5000 ไร่  ได้แก่ 
1.5.1. จ.ส.อ.สมชาติ  กิ่งสะแกราช  หมู่ 10 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 1.5000 ไร่ (พืชผัก)

1.6. อ าเภอเนินมะปราง จ านวน 1 แปลง รวมพื้นที่ 2 ไร่ ได้แก่
1.6.1. นายชาญยุทธ์  บุญมี ม.3 บ้านวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 2 ไร่ (พืชผสมผสาน)



2. แปลงใหม่  

2.1. อ าเภอชาติตระการ จ านวน 5 แปลง รวมพื้นที่ 5.5474 ไร่ ได้แก่ 

2.1.1. นายส่ง  พรมภาพ หมู่ 10 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 1 ไร่ (พืชผสมผสาน)

2.1.2. บริษัทธรรมชาติภัณฑ์ จ ากัด หมู่ 4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 3.1574 ไร่ 
(พืชผสมผสาน)

2.1.3. นายบุญนาค  ชัยยะ หมู่ 7 ต.บ่อภาค จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.6700 ไร่ (พืชผสมผสาน)

2.1.4. นางสาวนิตยา  ชัยยะ หมู่ 7 ต.บ่อภาค จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.3600 ไร่ (พืชผัก)

2.1.5. นายจ าเนียน  ทูลฉลอง หมู่ 7 ต.บ่อภาค จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.3600 ไร่ (พืชผัก)



2.2. อ าเภอเมือง จ านวน 5 แปลง รวมพื้นที่ 1.15160 ไร่ ได้แก่ 

2.2.1. หจก.ฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ พิษณุโลก หมู่ 1 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม

0.1130 (เห็ด)

2.2.2. จ.ส.อ. นิรัญ อินดี หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.1224 ไร่ (พืชผัก)

2.2.3. คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.1297 ไร่ (พืชผัก)

2.2.4. จ.ส.อ. ชวกิจ  ตระกูลฤกษ์ชัย หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0031 ไร่ (พืชผสมผสาน)

2.2.5. หจก.ฟาร์มเส้นทางเห็ด หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.2143 ไร่ (เห็ด)



2.3. อ าเภอบางระก า จ านวน 5 แปลง รวมพื้นที่ 0.4200 ไร่ ได้แก่ 

2.3.1. นางรอน สมเนตร หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)

2.3.2. นางวันเพ็ญ  ศรีบัว หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)

2.3.3. นางสาวกัลยา  นาคเจือทอง หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก) 

2.3.4. นายเจน  เกิดทอง หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก) 

2.3.5. นางสมบูรณ์  เรืองค า หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 0.0840 ไร่ (พืชผัก)

2.4. อ าเภอวังทอง จ านวน 1 แปลง รวมพื้นที่ 26.5000 ไร่ ได้แก่ 

2.4.1. นางสุรีย์  กิจบ ารุงพร หมู่ 7 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พื นที่รวม 26.5000 ไร่ (ผลไม้)



พื้นที่ที่ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์ ของจังหวัดพิษณุโลก
รวมพื้นท่ี 1,001.75 ไร่

1. แบบกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม 25 ราย ได้แก่
1.1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย  จ านวน 15 ราย หมู่  8 ต.ท่าตาล 
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษรุโลก  รวมพื นที่ 277 ไร่
1.2. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งน  าใส จ านวน 10 ราย หมู่ 11 ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 
106.75 ไร่

2. แบบกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม 18 ราย ได้แก่
2.1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพิ่มสุขวังทอง  จ านวน 10 ราย หมู่ 1 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 142 ไร่
2.2. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโปร่งแค  จ านวน 8 ราย หมู่ 14 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 
162 ไร่



3. แบบรายเดี่ยว 6 ราย พื้นที่รวม 314 ไร่ ได้แก่
3.1. นางฉลวย  ทองพระไชยนาม  หมู่ 3 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 17 ไร่
3.2. นางทรังศรี  ศรีสวัสดิ์  หมู่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 4 ไร่
3.3. นางสาวสิรินภา  คุ่ยชาวนา หมู่ 6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 18 ไร่
3.4. กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  รวมพื นที่ 60 ไร่
3.5. กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  รวมพื นที่ 150 ไร่
3.6. กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  รวมพื นที่ 65 ไร่



พื้นที่ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
ของจังหวัดพิษณุโลก รวมพื้นท่ี 243 ไร่

1. แบบกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม 60 ราย รวมพ้ืนที่ 243 ไร่ ได้แก่
1.1. กลุ่มเกษตรกรปลูกไม้ผล และข้าว จ านวน 1 กลุ่ม 22 ราย ต.ป่าดง และ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 110 ไร่
1.2. กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักผสมผสาน จ านวน 2 กลุ่ม 25 ราย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม และ ต.พันเสา 

อ.บางระก า จ.พิษณุโลก รวมพื นที่ 61 ไร่
1.3. เกษตรกลุ่มใหม่ปี 62 จ านวน 2 กลุ่ม 13 ราย ต.หินลาด และ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

รวมพื นที่ 72 ไร่



ในปี 2561 มีพื นที่ที่ได้รับการรับรองในจังหวัดพิษณุโลก ในพื นที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพรหมพิราม

,บางกระทุ่ม, บางระก า, วังทอง, ชาติตระการ, เนินมะปราง และเมือง เป็นจ านวนพื นที่ 1,042.9721 ไร่

ในปี 2562 มีพื นที่ที่ได้รับการรับรองในจังหวัดพิษณุโลก ในพื นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพรหมพิราม 

บางกระทุ่ม บางระก า วังทอง ชาติตระการ เนินมะปราง วัดโบสถ์ และเมือง มีพื นที่ที่ได้รับการรับรอง

เป็นจ านวนพื นที่ 1,301.3988 ไร่ เพิ่มขึ น 24.78 % ของพื นที่ที่ได้รับการรับรองในปี 2561

เป้าหมายยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จ.พิษณุโลก พื้นที่รับรองเพิ่มขึ้นปีละ 20%



แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ สวพ.2

1.  การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรหลักสูตรการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย         
ในพื นท่ี ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก
2.  การจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 2 แปลง ได้แก่

2.1. นางไว  ยอดบุตรี ม.1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลกพื นที่ 3.38 ไร่
2.2. นางสมบูรณ์  เรืองค า ม.3 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก พื นที่ 0.5 ไร่

3.  การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ จ านวน  20 ตัน ณ สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
4. การผลิตชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลง จ านวน 2,000 ถุง ณ แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ของ
นางไว  ยอดบุตรี ม.1 ต.พันเสา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก



5. แผนการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 67 แปลง โดยแบ่งออกเป็น 
5.1. แปลงระยะปรับเปลี่ยน จ านวน 29 แปลง
5.2. แปลงใหม่ จ านวน 22 แปลง 
5.3. แปลงต่ออายุ จ านวน 12 แปลง
5.4. ตรวจติดตาม จ านวน 4 แปลง
ขณะนี  สวพ.2 ได้ด าเนินการตรวจประเมินแปลงแล้ว จ านวน 15 แปลง โดยแบ่งเป็น 

แปลงระยะปรับเปลี่ยน จ านวน 1 แปลง , แปลงใหม่ จ านวน 10 แปลง และแปลงต่ออายุ 
จ านวน 4 แปลงโดยได้รับการรับรองแล้ว จ านวน 2 แปลง รวมพื นที่ 0.4978 ไร่

แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ สวพ.2


