
รวม
  1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-31   1-15  16-28   1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-31   1-15  16-30 

1. ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

700 ตัวอยา่ง กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

แผน 700

1.1 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

70 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.1

แผน 70

1.2 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

60 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.2

แผน 60

1.3 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

60 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.3

แผน 60

1.4 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

60 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.4

แผน 60

1.5 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

60 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.5

แผน 60

1.6 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

60 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.6

แผน 60

1.7 ผู้ประกอบการ  ยื่น
ขอการรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.7

แผน 106

1.8 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.8

แผน 99

1.9 ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.9

แผน 55

1.10ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.10

แผน 55

1.11ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.11

แผน 55

1.12ผู้ประกอบการ  ยื่น
ขอการรับรองมาตรฐาน Q

55 ตัวอย่าง กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.12

แผน 55
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แผนขบัเคลื่อนนโยบาย กษ.
โครงการรับรองมาตรฐานสนิค้า (ปจัจยัการผลติทางการเกษตร Q)
หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ  ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดนิ

กิจกรรม
เป้าหมาย

ทั้งปี
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

หน่วย
นับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผน/
ผล

ก.ค. ส.ค.พ.ค.

59 5874

5

46 20

8

ม.ิย. ก.ย.
เป้าหมายการด าเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

46

5 5

104 56

5

58

5 8 8 8

52

-

61 66



รวม
  1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-31   1-15  16-28   1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-30   1-15  16-31   1-15  16-31   1-15  16-30 

แผนขบัเคลื่อนนโยบาย กษ.
โครงการรับรองมาตรฐานสนิค้า (ปจัจยัการผลติทางการเกษตร Q)
หน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ  ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดนิ

กิจกรรม
เป้าหมาย

ทั้งปี
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

หน่วย
นับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผน/
ผล

ก.ค. ส.ค.พ.ค. ม.ิย. ก.ย.
เป้าหมายการด าเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2. กลุ่มวิเคราะหด์นิ
ประสานผู้ประกอบการนัด
วันสุ่มเก็บตวัอย่างและส่ง
ตวัอย่างเข้าหอ้งปฏบิตักิาร

700 ตัวอยา่ง กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

แผน 700

3. วิเคราะหต์วัอย่างและ
รายงานผลผ่านออนไลน์
(โปรแกรมQ center)

100 ร้อยละ กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

และ สวด.

แผน 100

3.1 วเิคราะห์ตัวอย่างและ
รายงานผลผ่านออนไลน์
(โปรแกรม Q center)

100 ร้อยละ กลุ่มวเิคราะหดิ์น
 สพข.1-12

แผน 100

3.2 วเิคราะห์ตัวอย่างและ
รายงานผลผ่านออนไลน์
(โปรแกรม Q center)

100 ร้อยละ สวด. แผน 100

4.  กลุ่มวิเคราะหด์นิ
รวบรวมผลส่งประธาน
คณะผู้ตรวจประเมินฯ
พิจารณาลงนาม (ผ่าน/
ไม่ผ่าน)

100 ร้อยละ กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

แผน 100

5. ผู้บริหารลงนามใน
ใบอนุญาตใช้เครือ่งหมายQ

100 ร้อยละ กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

แผน 100

6. กลุ่มวิเคราะหด์นิส่งผล
การประเมินให้
ผู้ประกอบการ

700 ตัวอยา่ง กลุม่วิเคราะห์
ดิน สพข.1-12

แผน 700
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1. กลุ่มวเิคราะห์ดนิประสาน
ผู้ประกอบการนัดวนัสุ่มเก็บ
ตวัอยา่งและสง่ตวัอยา่งเข้า
ห้องปฏบิัตกิาร

-

การยกเลิกใบค ายื่นขอรับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิต
ทางการเกษตร (Q)

ควรประชาสัมพันธเ์ร่ืองขั้นตอนการปฏบิัติงานและ
การสุ่มเกบ็ตัวอยา่งเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร (Q) ให้มากขึ้น

การยกเลิกอาจเนื่องมาจากเมื่อการประสานของ
เจา้หน้าที่ในการเขา้สุ่มเกบ็ตัวอยา่งแล้ว ตัวอยา่ง
ยงัไมพ่ร้อมหรือ ผู้ประกอบการบางรายน า
ตัวอยา่งมาส่งเอง ไมผ่่านการสุ่มตัวอยา่งจาก
เจา้หน้าที่ตามขั้นตอนการปฏบิัติงาน

โครงการรับรองมาตรฐานสนิค้า (ปจัจยัการผลติทางการเกษตร Q)
ขอ้มลู ณ วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค
จังหวัดที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายในเดือนที่

รายงาน
ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ



แผน ผล

ตัวอย่าง 700 306

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ 37/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผ่าน นางประหยัด ปานเจริญ (Q60-00002)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 299 ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ไม่ผ่าน วสิาหกิจชุมชนพืชงามสามดาว (Q60-00003)

3 299 ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ไม่ผ่าน วสิาหกิจชุมชนพืชงามสามดาว (Q60-00004)

4 46 ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ไม่ผ่าน นางอัมพร อาภาศิริกุล (Q60-00005)

5 71/2 ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ผ่าน ลมัย เจริญนา (Q60-00031)

6 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Q60-00047)

7 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Q60-00048)

8 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Q60-00051)

9 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Q60-00052)

10 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (Q60-00053)

11 58 ม.3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผ่าน กลุ่มปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ (Q60-00135)

13 253/857 ซ.เคหะร่มเกล้า64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร

ไม่ผ่าน ไทยโคมากิ เซอร์วสิแอนด์ซัพพลาย (Q60-00141)

14 299 ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ไม่ผ่าน วสิาหกิจชุมชนพืชงามสามดาว (Q60-00185)

15 10 ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผ่าน ชาตรี รักธรรม (Q60-00186)

16 35 หมู่ 9 ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผ่าน กลุ่มเกษตรกรเพือ่การเกษตรยั่งยืน (Q60-00187)

ความก้าวหน้า

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปงีบประมาณ 2560
โครงการรับรองมาตรฐานสินค้า (ปจัจัยการผลิตทางการเกษตร Q)

ขอ้มลู ณ วันที่  15 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560

ล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน Q

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.1

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

17 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี รอผล ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (Q60-00040)

18 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี รอผล ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (Q60-00041)

19 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี รอผล ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (Q60-00042)
20 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 22/22 ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี รอผล ศูนย์วจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  (Q60-00043)

21 ไม่ผ่าน) 7 ซ.ประชาอุทิศ 69 แยก 4 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ จ.
กรุงเทพมหานคร

รอผล บริษัท ที อาร์ เอ็ม แอสโซซิเอทิด จ ากัด (Q60-00049)

22 441 ถ.ประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.
กรุงเทพมหานคร

รอผล ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ท.ีเอส.พี.เอ๊าท์สตริพมาร์เก็ตต้ิง (Q60-00050)

23 78 ซ.เพชรเกษม 79 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.
กรุงเทพมหานคร

รอผล วษิณุ ภิรมย์ชาติ (Q60-00189)

24 299 ม.5 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท รอผล วสิาหกิจชุมชนพืชงามสามดาว (Q60-00275)

25 48/1 ม.1 ต.รางพิกุล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม รอผล สุเมธ พูสุวรรณ (Q60-00276)

26 49 ม.12 ถ.รางกระทุม่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม รอผล ปิยะ ชื่นเลิศสกุล (Q60-00286)

27 1.3 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน 34 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน 73140 จ.นครปฐม รอเก็บตย. ณรงค์ พงศ์ธวุานนท์ (Q60-00341)

28 ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง 34 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน 73140 จ.นครปฐม รอเก็บตย. ณรงค์ พงศ์ธวุานนท์ (Q60-00342)

29 และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ 34 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน 73140 จ.นครปฐม รอเก็บตย. ณรงค์ พงศ์ธวุานนท์ (Q60-00343)
30 34 ม.2 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน 73140 จ.นครปฐม รอเก็บตย. ณรงค์ พงศ์ธวุานนท์ (Q60-00344)
31 รอเก็บตย. น.ส.มยุรี อบสุข (Q60-00345)

32 รอเก็บตย. น.ส.มยุรี อบสุข (Q60-00346)

33 รอเก็บตย. น.ส.มยุรี อบสุข (Q60-00347)

34 รอเก็บตย. น.ส.มยุรี อบสุข (Q60-00348)

35 รอเก็บตย. น.ส.มยุรี อบสุข (Q60-00349)

36 รอเก็บตย. นายกรณ์ฐากูร บรรลือ (Q60-00350)

37 4/2 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ยกเลิก นารี ป้อมงาม (Q60-00001)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

38 35 ม.11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ยกเลิก จีรพันธ ์แก่นบ ารุง (Q60-00032)

39 8/124 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  จ.
กรุงเทพมหานคร

ยกเลิก บริษัท จ.ีไอ.บี.เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00075)

40 35 หมู่ 9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ยกเลิก กลุ่มเกษตรกรเพือ่การเกษตรยั่งยืน (Q60-00188)

1 1.1 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล รอผล กลุ่มเกษตรธรรมชาติ (Q60-00035)

2 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 12/4 ม.1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รอผล นายชวลิต โล่นวรัตน์ (Q60-00036)

3 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 12/4 ม.1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา รอผล นายชวลิต โล่นวรัตน์ (Q60-00037)

4 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 258 ม.4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รอผล มันทนา เย็นแย้ม (Q60-00038)

5 ไม่ผ่าน) 258 ม.4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รอผล มันทนา เย็นแย้ม (Q60-00039)

6 11/9 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รอผล นายธนาโรจ ป้องกัน (Q60-00056)

7 11/9 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รอผล นายธนาโรจ ป้องกัน (Q60-00057)

8 11/9 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รอผล นายธนาโรจ ป้องกัน (Q60-00059)

9 1.2 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน 94/1 ม.12 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รอเก็บตย. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จิระกร โยธา (Q60-00304)

10 ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง 226 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รอเก็บตย. นายทองค า ไพรสาลี (Q60-00305)

11 และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ 226 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รอเก็บตย. นายทองค า ไพรสาลี (Q60-00306)

12 310 ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รอเก็บตย. นายอ านาจ ปิยะเสถียรรัตน ์(Q60-00307)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.2



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

1
1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ

114 ม.17 บ้านสนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ

ผ่าน นายไพศาล แดงพะยนต์ (Q60-00012)

2 18 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่าน นายนวล อินทสุข (Q60-00065)
3 18 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ไม่ผ่าน นายนวล อินทสุข (Q60-00066)
4 342 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ไม่ผ่าน นางสุพิศ งามพร้อม (Q60-00076)

5 106 หมู่ 8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ไม่ผ่าน นายจ ารัส จุติกรี (Q60-00077)

6 107 หมู่ 8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ผ่าน นายจ ารัส จุติกรี (Q60-00078)

7 39 ม.4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผ่าน นายอรุณ ขันโคกสูง (Q60-00079)

8 ศาลาประชาคม บ.หนองยาง หมู่ 10 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย
 จ.บุรีรัมย์

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคขุนบ้านหนองยาง (Q60-00088)

9 โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง ศบกต. สูงเนิน (กองที ่1) จ.
นครราชสีมา

ผ่าน นายวรายุส แฉ่งสูงเนิน (Q60-00138)

10 โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง ศบกต. สูงเนิน (กองที ่2) จ.
นครราชสีมา

ผ่าน นายวรายุส แฉ่งสูงเนิน (Q60-00139)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.3



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

11 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 40 หมู่ 7 ต าบลจรัส อ าเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ รอผล นายทนงค์ รักษ์กระโทก (Q60-00224)

12 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 172 ม.8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รอผล นายเทศน์ ธรรมดา (Q60-00225)

13 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 172 ม.8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รอผล นายเทศน์ ธรรมดา (Q60-00226)

14 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 40/2 หมู่ 8 ต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จ.สุรินทร์ รอผล นายประจวบ มีศรี (Q60-00227)

15 ไม่ผ่าน) 40/2 หมู่ 8 ต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จ.สุรินทร์ รอผล นายประจวบ มีศรี (Q60-00228)

16 68 ม.1 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ รอผล นายประยูร ปัญญาคิด (Q60-00229)

17 68 ม.1 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ รอผล นายประยูร ปัญญาคิด (Q60-00230)

18 5 หมู่ 10 ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ รอผล นายเข็มเพ็ชร ศรีลางัด (Q60-00232)

19 10 ม.5 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ รอผล นายสุพจน์ สร้อยจิตร (Q60-00233)

20 29 ม.2 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รอผล นายเล่ือน บุญสด (Q60-00235)

21 143 ม.6 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รอผล นายไกรญวฒิุ ผัดวเิศษ (Q60-00243)

22 143 ม.6 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รอผล นายไกรญวฒิุ ผัดวเิศษ (Q60-00244)

23 114 ม.17 บ้านสนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ

รอผล นายไพศาล แดงพะยนต์ (Q60-00245)

24 115 ม.17 บ้านสนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ

รอผล นายไพศาล แดงพะยนต์ (Q60-00246)

25 116 ม.17 บ้านสนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ

รอผล นายไพศาล แดงพะยนต์ (Q60-00247)

26 149 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ รอผล นายสมมาตร สูญศรี (Q60-00248)

27 ม.4 บ.หนองบัวน้อย ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ

รอผล นายชวน เบียดนอก (Q60-00256)

28 64 ม.12 บ้านวงัอุดม ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รอผล นายสุชาติ ชัยมีแรง (Q60-00257)

29 103 ม.8 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ รอผล นายพะยอม หมั่นจิตร (Q60-00258)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

30 25 หมู่ 8 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.ชัยภูมิ รอผล กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านเกรียมโนนส าโรง (Q60-00259)

31 25 หมู่ 8 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.ชัยภูมิ รอผล กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านเกรียมโนนส าโรง (Q60-00260)

32
78 หมู่ 6 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา รอผล กลุ่มปุย๋ชีวภาพบ้านหนองสะเดา (Q60-00261)

33 14 หมู่ 4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รอผล นางจันทรา เรืองสวสัด์ิ (Q60-00262)

34 246 หมู่ 3 ต าบลกระเบือ้ง อ าเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รอผล นายสิทธิ์ อินทร์ส าราญ (Q60-00269)

35 246 หมู่ 3 ต าบลกระเบือ้ง อ าเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ รอผล นายสิทธิ์ อินทร์ส าราญ (Q60-00270)

36 57 หมู่ 9 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ รอผล นายสมคิด ปัตพ ี(Q60-00271)

37 233 หมู่ 5 ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รอผล นางภาวนา อินผล (Q60-00272)

38 113 หมู่ 2 ต าบลทุง่พระ อ าเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ รอผล นายอร่าม เท่าธรีุ (Q60-00273)

39 113 หมู่ 2 ต าบลทุง่พระ อ าเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ รอผล นายอร่าม เท่าธรีุ (Q60-00274)

40 162 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รอผล บริษัท ไทย บีกรีน โปรดักชั่นส์ จ ากัด (Q60-00309)

41 42 หมู่ 10 ต.หนองหอย อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา รอผล วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุย๋อินทรีย์ชีวภาพปัน้เม็ดบ้านห้วยปะค า (Q60-00310)

42 257 หมู่ 10 ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ รอผล นางสาวกัญญาพัฒน์ บมขุนทด (Q60-00311)

43 172 หมู่ 6 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รอผล นายสมภาร เส่ียงบุญ (Q60-00312)

44 123 หมู่ 2 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รอผล นายสมภาส หมั่นคง (Q60-00313)

45 119 ม.7 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ รอผล นายเบ้า ชัยบุรัมย ์(Q60-00314)

46 203 ม.1 ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ รอผล นายหวาน หาญณรงค์ (Q60-00315)

47 ต าบลสะแกซ า อ าเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ รอผล เรือนจ าชั่วคราวบ้านสง่างาม (Q60-00316)
48 18 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ ยกเลิก นายนวล อินทสุข (Q60-00067)
49 18 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ ยกเลิก นายนวล อินทสุข (Q60-00068)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ 168 ม.1 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ไม่ผ่าน นายทองใบ ไกรวเิศษ (Q60-00082)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 169 ม.1 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายทองใบ ไกรวเิศษ (Q60-00083)

3
170 ม.1 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ผ่าน นายทองใบ ไกรวเิศษ (Q60-00084)

4
25 ม.12 บ.หนองใหญ่ ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะ
เกษ

ผ่าน
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุย๋อินทรีย์ชีวภาพชุมชนบ้านหนองใหญ่
(Q60-00085)

5

26 ม.12 บ.หนองใหญ่ ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะ
เกษ

ไม่ผ่าน
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุย๋อินทรีย์ชีวภาพชุมชนบ้านหนองใหญ่
(Q60-00086)

6 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 168 ม.1 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รอผล นายทองใบ ไกรวเิศษ (Q60-00081)

7 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 77 ม.4 ต.ทุง่หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รอผล นายจ าเริญ บ ารุง (Q60-00190)

8 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 258 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางสุชานันท์ สายส้ัน (Q60-00193)

9 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 258 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางสุชานันท์ สายส้ัน (Q60-00194)

10 ไม่ผ่าน) 258 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางสุชานันท์ สายส้ัน (Q60-00195)

11 258 ม.7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางสุชานันท์ สายส้ัน (Q60-00196)

12 105 ม.11 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางพมสุทัดตา พิมพ์ไชย (Q60-00197)

13 105 ม.11 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางพมสุทัดตา พิมพ์ไชย (Q60-00198)

14 105 ม.11 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รอผล นางพมสุทัดตา พิมพ์ไชย (Q60-00199)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.4



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

15 91 ม.7 บ.หนองทุม่ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รอผล นายประมวล คู่กระสังข ์(Q60-00200)

16 รอผล บริษัท ท.ีเค. ปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ จ ากัด (Q60-00201)

17
รอผล

วสิาหกิจชุมชนรวมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลบึงส าโรง
(Q60-00202)

18
รอผล

วสิาหกิจชุมชนรวมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลบึงส าโรง
(Q60-00203)

19 รอผล นายบุญจันทร์ แก้วก่อง (Q60-00204)

20 รอผล นายบุญจันทร์ แก้วก่อง (Q60-00205)

21 รอผล นายเหลียน ทองสะอาด (Q60-00206)

22 1.3 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน 35 ม.5 บ.เสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ รอเก็บตย. นายแปลง แรกเรียง (Q60-00339)

23 ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง 35 ม.5 บ.เสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ รอเก็บตย. นายแปลง แรกเรียง (Q60-00340)

และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

1 1.1 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 181 ม. 6 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รอผล นายประเสริฐ นาช า (Q60-00014)

2 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 181 ม. 6 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รอผล นายประเสริฐ นาช า (Q60-00015)

3 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 181 ม. 6 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รอผล นายประเสริฐ นาช า (Q60-00016)

4 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 23 หมู่ที ่6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย รอผล นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ (Q60-00017)

5 ไม่ผ่าน) 23 หมู่ที ่6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย รอผล นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ (Q60-00018)

6
59 หมุ1่ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รอผล บ้านนิภานันท ์(Q60-00019)

7
60 หมุ1่ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รอผล บ้านนิภานันท ์(Q60-00020)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.5



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

8
61 หมุ1่ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รอผล บ้านนิภานันท ์(Q60-00021)

9
62 หมุ1่ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รอผล บ้านนิภานันท ์(Q60-00022)

10 5 หมู่ที ่4 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รอผล นายชินภัทร เจนบ้านผือ (Q60-00023)

11 89 หมู่ 7 ต.บ้านหวา้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอผล นายถาวร ในอรชร (Q60-00024)

12 89 หมู่ 7 ต.บ้านหวา้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอผล นายถาวร ในอรชร (Q60-00025)

13 14/3 หมู่ที ่1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รอผล นายวรวทิย์ บุญสร้าง (Q60-00026)

14 181 ม. 6 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รอผล นายประเสริฐ นาช า (Q60-00027)

15 23 หมู่ที ่6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย รอผล นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ (Q60-00028)

16 24 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รอผล นายดาวเรือง วดัเวยีงค า (Q60-00029)

17 24 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รอผล นายดาวเรือง วดัเวยีงค า (Q60-00030)

18 233 หมู่ 10 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รอผล นว ดรากอน เวลท์ เน็ตเวร์ิค (Q60-00136)

19 233 หมู่ 10 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รอผล นว ดรากอน เวลท์ เน็ตเวร์ิค (Q60-00137)

20
59 หมุ่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รอผล บ้านนิภานันท ์(Q60-00158)

21

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนม่วงเต่า 5 หมู4่ ต.โนนสะอาด อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี

รอผล นายบุญส่ง วงศ์พรม (Q60-00159)

22 114 หมู่ที ่13 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รอผล นางส าราญ ทองโคตร (Q60-00160)

23 114 หมู่ที ่13 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รอผล นางส าราญ ทองโคตร (Q60-00161)

24 114 หมู่ที ่13 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รอผล นางส าราญ ทองโคตร (Q60-00162)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

25 14/3 หมู่ที ่1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รอผล นายวรวทิย์ บุญสร้าง (Q60-00163)

26 14/3 หมู่ที ่1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รอผล นายวรวทิย์ บุญสร้าง (Q60-00164)

27 14/3 หมู่ที ่1 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รอผล นายวรวทิย์ บุญสร้าง (Q60-00165)

1 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 109 ม.2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง รอผล ประเสริฐสุข วทิูรย์ (Q60-00008)

2 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 35/1 ม.5 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มเกษตรกรปุย๋หมักชีวภาพบ้านสันกลางใต้ (Q60-00009)

3 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 35/1 ม.5 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มเกษตรกรปุย๋หมักชีวภาพบ้านสันกลางใต้ (Q60-00010)

4 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 70/1 ม.2 ต.ทุง่ต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มปุย๋หมักชีวภาพบ้านป่าลาน (Q60-00011)

5 ไม่ผ่าน) 5/1 ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง รอผล กลุ่มฮักน้ าจาง (Q60-00124)

6 164 ม.4 ต.หัวเสือ อ.แม่ จ.ล าปาง รอผล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยมะเกลือ (Q60-00125)

7 164 ม.4 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง รอผล กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยมะเกลือ (Q60-00126)

8 329/3 ม.7 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง รอผล กลุ่มปุย๋หมักบ้านหนองห้าตะวนัออก (Q60-00127)

9 12 ม.4 ต.เวยีงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง รอผล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลเวยีงตาล (Q60-00128)

10
482 ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง รอผล

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ปรสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์ 882)
(Q60-00131)

11
183 ม.4 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง รอผล

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ปรสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอห้างฉัตร
(Q60-00132)

12 49 ม.7 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง รอผล ชื่นจิตต์ ปาระม ี(Q60-00133)

13 118/3 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง รอผล ด าริห์ สุวรรณสระ (Q60-00134)

14
207 ม. 2 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รอผล

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต. เชิงดอย
(Q60-00175)

15 22 ม.11 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รอผล เลิศ ค าดวงดาว (Q60-00176)

16 22 ม.11 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รอผล เลิศ ค าดวงดาว (Q60-00177)

17 22 ม.11 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รอผล เลิศ ค าดวงดาว (Q60-00178)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.6



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

18 96 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มเกษตรกรท่ากวา้ง อ าเภอสารภ ี(Q60-00179)

19 171 ม.4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รอผล นายประเม็ด ทองค า (Q60-00180)

20 7/2 ม.8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รอผล แสวง ศรีบุญเรือง (Q60-00181)

21 192 ม.4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รอผล วสิาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบวก (Q60-00182)

22 กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 (Q60-00183)

23 กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 (Q60-00184)

24 64 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รอผล ประเสริฐิ สุอ้าย (Q60-00277)

25 ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รอผล ผล สีเงิน (Q60-00278)

26 200 ม.2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รอผล จันทร์แก้ว กาอินทร์ (Q60-00279)

27 333 ม.3 ต.สันผักหวาน หางดง จ.เชียงใหม่ รอผล จตุพร ศรีชัยวงค์ (Q60-00280)

28 กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 จ.เชียงใหม่ รอผล กลุ่มวชิาการเพือ่การพัฒนาทีดิ่น สพข.6 (Q60-00281)

29
219 ม.8 ต.หนองล่อง อ.เวยีงหนองล่อง จ.ล าพูน รอผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองล่อง
(Q60-00282)

30 1.3 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน เลขที ่800 หมู6่ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จ.ล าปาง รอเก็บตย. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) (Q60-00087)

ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง

และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

1
1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ

บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จ ากัด เลขที ่89 หมู่ที ่16 ต าบลดงมะ
ดะ อ าเภอแม่ลาว จ.เชียงราย

ผ่าน บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จ ากัด (Q60-00033)

2

ประเมินให้ผู้ประกอบการ บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จ ากัด เลขที ่89 หมู่ที ่16 ต าบลดงมะ
ดะ อ าเภอแม่ลาว จ.เชียงราย

ผ่าน บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จ ากัด (Q60-00034)

3 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล เลขที ่146 หมู่ที ่12 ต าบลเวยีง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 5 รอผล นายจรูญ ส่างส่วยยี ่(Q60-00144)

4 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) เลขที ่146 หมู่ที ่12 ต าบลเวยีง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รอผล นายจรูญ ส่างส่วยยี ่(Q60-00145)

5 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ เลขที ่146 หมู่ที ่12 ต าบลเวยีง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รอผล นายจรูญ ส่างส่วยยี ่(Q60-00146)

6 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ เลขที ่164 หมู่ที ่12 ต.แม่ลอย อ.เทิง  จ.เชียงราย รอผล นายทัศน์ ปัญญาหล้า (Q60-00147)

7 ไม่ผ่าน) เลขที ่164 หมู่ที ่12 ต.แม่ลอย อ.เทิง  จ.เชียงราย รอผล นายทัศน์ ปัญญาหล้า (Q60-00148)

8 เลขที ่1 หมู่ที ่10 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย รอผล นายบุญมี กาไชย (Q60-00149)

9

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่
 77 หมู่ที ่2 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

รอผล นายเสวยีน อินทว ี(Q60-00150)

10

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่
 77 หมู่ที ่2 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

รอผล นายเสวยีน อินทว ี(Q60-00151)

11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ดงมหาวนั จ.เชียงราย รอผล นายสมัย สาวงษา (Q60-00152)

12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ดงมหาวนั  จ.เชียงราย รอผล นายสมัย สาวงษา (Q60-00153)

13 เลขที ่303 หมู่ที ่9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย รอผล นายธนาณุวตัน์ จันฟอง (Q60-00154)

14

กลุ่มวสิาหกิจสามัคคีปางควายเพือ่การเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจร หมู่ที ่1 ต.จันจวา้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รอผล นายดุษิต จิตรสุข (Q60-00155)

15 โรงปุย๋ฯ ภูฟ้า ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่าน รอผล นางพรนิการ์ ปัทมกุล (Q60-00156)

16 โรงปุย๋ฯ ภูฟ้า ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่าน รอผล นางพรนิการ์ ปัทมกุล (Q60-00157)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.7



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

17
โรงเรียนบ้านแม่ค าประชาสรรค์ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย

รอผล นางจิตติรัตน์ จ าปาโชค (Q60-00218)

18
โรงปุย๋อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดบ้านคร่ึงใต้ หมู่ที ่3 ต.คร่ึง อ.
เชียงของ จ.เชียงราย

รอผล โรงปุย๋อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดบ้านคร่ึงใต้ หมู่ที ่3 (Q60-00264)

19 เลขที ่35 หมู่ที ่19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รอผล นายเสาร์ค า สายธวิงค์ (Q60-00265)

20
กลุ่มข้าวชุมชนศรีมงคล หมู่ที ่14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.
เชียงราย

รอผล กลุ่มข้าวชุมชนศรีมงคล (Q60-00266)

21
กลุ่มข้าวชุมชนศรีมงคล หมู่ที ่14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.
เชียงราย

รอผล กลุ่มข้าวชุมชนศรีมงคล (Q60-00267)

22
กลุ่มปุย๋หมักเกี๋ยงดอยเจนจริญราษฎร์ หมู่ที ่13 ต.แม่ลอย อ.
เทิง จ.เชียงราย

รอผล กลุ่มผู้ผลิตปุย๋หมักเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ (Q60-00268)

23

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ปุย๋อินทรีย์
และผลผลิตทางการเกษตร) หมู่ที ่6 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.
แพร่
จังหวดั : แพร่

รอผล นางศรีวรรณ กิตติเดชาชาญ (Q60-00298)

24

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ปุย๋อินทรีย์
และผลผลิตทางการเกษตร) หมู่ที ่6 ต าบลต้าผามอก อ าเภอ
ลอง จังหวดัแพร่
จังหวดั : แพร่

รอผล นางศรีวรรณ กิตติเดชาชาญ (Q60-00299)

25 ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย รอผล นายอ๊อด แสงแก้ว (Q60-00300)

26 ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย รอผล นายอ๊อด แสงแก้ว (Q60-00301)

27 ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย รอผล นายอ๊อด แสงแก้ว (Q60-00302)

28 ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง จังหวดัเชียงราย รอผล นายอ๊อด แสงแก้ว (Q60-00303)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ผ่าน นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00098)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ไม่ผ่าน นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00100)

3 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ไม่ผ่าน นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00101)

4 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ไม่ผ่าน นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00102)

5 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ไม่ผ่าน นายภาณุวฒัน์ อยู่บ้านคลอง (Q60-00104)

6 122/86 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ไม่ผ่าน นายภาณุวฒัน์ อยู่บ้านคลอง (Q60-00105)

7 122/86 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ไม่ผ่าน นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00106)

8 35/5 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ไม่ผ่าน นางประดับ ท้วมเพ็ง (Q60-00107)

9 21/1 ม.5 ต.วงัน้ าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผ่าน นางประดับ ท้วมเพ็ง (Q60-00108)

10 21/1 ม.5 ต.วงัน้ าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผ่าน นางประดับ ท้วมเพ็ง (Q60-00109)

11 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 21/1 ม.5 ต.วงัน้ าคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00169)

12 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00170)

13 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00171)

14 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00172)

15 ไม่ผ่าน) 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00173)

16 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายชวกิจ ตระกูลฤกษ์ชัย (Q60-00174)

17 111/7 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00287)

18 243 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00288)

19 244 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00289)

20 245 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00290)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.8
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เป้าหมาย

21 246 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00291)

22 247 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00292)

23 248 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย รอผล นายเจียน แก่งจ าปา (Q60-00293)

24 249 ม.1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย ยกเลิก นายวฒัน์ชัย อินทร์อารีย ์(Q60-00099)

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ 2/1 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ไม่ผ่าน นายทองค า เข็มทองค า (Q60-00060)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 158 ม.1 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร ผ่าน บริษัท หินแสงวฒันาฤกษ(์ก าแพงเพชร) จ ากัด (Q60-00062)

3 638 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด  จ.ตาก ผ่าน สมพงษ์ สีวใิจ (Q60-00207)

4 หน่วยพัฒนาทีดิ่นแม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่าน ธนัชชา ต๊ิบลังกา (Q60-00209)

5 6 ม.11 ซอยบูรพา 3 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่าน นายจันตา กาล้อม (Q60-00211)

6 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 138 หมู่ 8 ต.บางละมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รอผล คนึง กลมกล่อม (Q60-00212)

7 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 138 หมู่ 8 ต.บางละมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รอผล คนึง กลมกล่อม (Q60-00213)

8 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 67/3 หมู่ 3 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รอผล ทิน เมณฑ์กูล (Q60-00214)

9 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 29/6 ถ.สวรรค์วถิี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รอผล ผดุงกิจ เอื้ออารยะมนตรี (Q60-00215)

10 ไม่ผ่าน) 29/6 ถ.สวรรค์วถิี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รอผล ผดุงกิจ เอื้ออารยะมนตรี (Q60-00216)

11 29/6 ถ.สวรรค์วถิี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก รอผล ผดุงกิจ เอื้ออารยะมนตรี (Q60-00217)

12 16/1 ม.5 ต.อ่างทอง อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ รอผล นายธวชัชัย สุดวนั (Q60-00318)

13 111/4 ม.1 ต.วงัทองแดง อ.เมือ จ.สุโขทัย รอผล นายสมาน ถาวร (Q60-00319)

14 111/4 ม.1 ต.วงัทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย รอผล นายสมาน ถาวร (Q60-00320)

15 112/6 ม.7 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย รอผล รุ่งภัญน์ยุทธ เสมียนมหาโชค (Q60-00321)

16 87/2 ม.4 ต.วงัใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รอผล หวล เล็กประดิษฐ์ (Q60-00322)

17 87/2 ม.4 ต.วงัใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รอผล หวล เล็กประดิษฐ์ (Q60-00323)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.9
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เป้าหมาย

18 26/4 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศ่าลี จ.นครสวรรค์ รอผล ฉววีรรณ อยู่ป้อม (Q60-00324)

19 78 ม.8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รอผล วชิระ รุ่งเจิดฟ้า (Q60-00325)

20 2/1 หมู่ 3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ยกเลิก นายทองค า เข็มทองค า (Q60-00061)

21 171/1 ม.3 ต.น้ าพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ยกเลิก นายกล โฉมคุ้ม (Q60-00080)

22 39/2 ม.9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ยกเลิก ประสิทธิ์ ศรีน้อย (Q60-00208)

1
1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ

เลขที ่297/1 หมู่ที1่0 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี

ผ่าน หจก.สดชื่นเคม ี(Q60-00013)

2 ม.8 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ผ่าน กลุ่มบ้านหนองตาเล็ก (Q60-00071)

3 12/1 ม.4 ต.หลังสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผ่าน กลุ่มหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน (Q60-00072)

4 12 ม.8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผ่าน นายประทิน อ่อนน้อย (Q60-00073)

5 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 99/1 ม.4 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รอผล บริษัท ท.ีอาร์.เอ็ม.แอสโซซิเอทิด จ ากัด (Q60-00191)

6 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) ม.3 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รอผล สหกรณ์ผลิตปุย๋อินทรีย์หมอดิน (Q60-00219)

7 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 107 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้า จ.เพชรบุรี รอผล ธนาคารปุย๋อินทรีย์เพชรบุรีสีเขียว (Q60-00220)

8 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ 116 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร รอผล วสิาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง (Q60-00221)

9 ไม่ผ่าน) 116 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร รอผล วสิาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง (Q60-00222)

10 116 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร รอผล วสิาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง (Q60-00223)

11 ม.3 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี รอผล สหกรณ์ผลิตปุย๋อินทรีย์หมอดิน (Q60-00231)

12 ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี รอผล วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุย๋อินทรีย์บ้านคา (Q60-00234)

13 107 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี รอผล ธนาคารปุย๋อินทรีย์เพชรบุรีสีเขียว (Q60-00242)

14

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล บริษัท บีที กรีนเวลิด์ จ ากัด (Q60-00249)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.10



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

15

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล
บริษัท บีที กรีนเวลิด์ จ ากัด
(Q60-00251)

16

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล บริษัท แกรนด์ วนิ เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00252)

17

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล บริษัท แกรนด์ วนิ เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00253)

18

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล บริษัท แกรนด์ วนิ เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00254)

19

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
  จ.ราชบุรี

รอผล บริษัท แกรนด์ วนิ เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00255)

20 61 ม.1 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม รอผล นายจ ารัส ก านิจอุย (Q60-00263)

21 128 ม.3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รอผล อ าไพ ลือสุขประเสริฐ (Q60-00283)

22
บริษัท ป.ศรีสมบูรณ์ จ ากัด 89/9-10 ม.7 ต.ทุง่ทอง อ.ท่า
ม่วง จ.กาญจนบุรี

รอผล บริษัท ป.ศรีสมบูรณ์ จ ากัด (Q60-00284)

23
เลขที ่297/1 หมู่ที1่0 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.
กาญจนบุรี

รอผล หจก.สดชื่นเคม ี(Q60-00285)

24 128 ม.3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี รอผล อ าไพ ลือสุขประเสริฐ (Q60-00294)

25
อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

รอผล อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (Q60-00295)

26 59/2 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รอผล นายธราธร ล้ิมเจริญ (Q60-00296)

27 127 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รอผล วสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงไส้เดือนเพชรบุรี (Q60-00297)

28
อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก 
ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

รอผล อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (Q60-00308)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

29 1.3 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน 55 หมู่ 19 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รอเก็บตย. นายสุพร ไทยสนธ ิ(Q60-00326)

30 ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง 62 ม.5 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี รอเก็บตย. กลุ่มไผ่ล้อมรัก (Q60-00327)

31
และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
 จ.ราชบุรี รอเก็บตย.

บริษัท บีที กรีนเวลิด์ จ ากัด (Q60-00328)

32

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
 จ.ราชบุรี รอเก็บตย.

บริษัท บีที กรีนเวลิด์ จ ากัด (Q60-00329)

33

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
 จ.ราชบุรี รอเก็บตย.

บริษัท บีที กรีนเวลิด์ จ ากัด (Q60-00330)

34

บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 26 ม.2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง
 จ.ราชบุรี รอเก็บตย.

บริษัท แกรนด์ วนิ เทรดด้ิง จ ากัด (Q60-00331)

35

297/1ม.10 ถ.บ้านตลาดเขต-หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.
ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รอเก็บตย.

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดแก่นจันท์ ตะวนัออก (Q60-00332)

36 297/1 หมู่ 10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รอเก็บตย. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ดาวทอง การเกษตร (Q60-00333)

37
188 หมู่ที ่12 ต าบลวงัดัง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จ.
กาญจนบุรี รอเก็บตย.

บริษัท พี.่แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จ ากัด (Q60-00334)

38
188 หมู่ที ่12 ต าบลวงัดัง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ.
กาญจนบุรี รอเก็บตย.

บริษัท พี.่แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จ ากัด (Q60-00335)

39
บริษัท เรืองสิทธิ์ จ ากัด/249 หมู่ที ่4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุม่แบน
 จ.สมุทรสาคร รอเก็บตย.

บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จ ากัด (Q60-00336)



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ
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(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

40
บริษัท เรืองสิทธิ์ จ ากัด/249 หมู่ที ่4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุม่แบน
 จ.สมุทรสาคร รอเก็บตย.

บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จ ากัด (Q60-00337)

41
บริษัท เรืองสิทธิ์ จ ากัด/249 หมู่ที ่4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุม่แบน
 จ.สมุทรสาคร รอเก็บตย.

บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จ ากัด (Q60-00338)

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ 14/1 ม.5 ต.ท่าหิน อ.สว ี จ.ชุมพร ผ่าน นายนิรันดร ดีรักษา (Q60-00090)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 68 ม.12 ต.บ้านควน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร ผ่าน นายสมศักด์ิ พรมคณะ (Q60-00095)

3 11 ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน  จ.ชุมพร ผ่าน นายโสภณ ข าจิตร (Q60-00096)

4 11 ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน  จ.ชุมพร ผ่าน นายโสภณ ข าจิตร (Q60-00097)

5 68 ม.12 ต.บ้านควน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร รอผล นายสมศักด์ิ พรมคณะ (Q60-00103)

6 1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล 33 ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร รอผล กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียทดแทนการใช้ปุย๋เคม ี(Q60-00070)

7 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 47 ม.6 ต.ทุง่หลวง อ.ละแม  จ.ชุมพร รอผล ประเสริฐ เพชรพลอย (Q60-00092)

8 และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ 189/27 ม.3 ต.จปร.อ.กระบุรี   จ.ระนอง รอผล นายส ารวย ขุนทองน้อย (Q60-00094)

9 ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/ ม.1 ต.น้ าหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รอผล นายโพธิ์ เศรษฐเดช (Q60-00142)

10 ไม่ผ่าน) ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง รอผล กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองพีน่้อง (Q60-00143)

11 55/3 ม.4 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รอผล กลุ่มปุย๋อินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองกก (Q60-00166)

12 44/1 ม.6 ต.บางหมาก อ.เมือง  จ.ชุมพร รอผล นิคม จันทรจนา (Q60-00167)

13 48 ม.1 ต.บ้านควน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร รอผล นิยม เรืองเศรษฐกุล (Q60-00168)

14 44/1 ม.6 ต.บางหมาก อ.เมือง  จ.ชุมพร รอผล นิคม จันทรจนา (Q60-00210)

15 ม.1 ต.ล าพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ยกเลิก นายนพพงษ์ ทองแท่ง (Q60-00069)

16 14/1 ม.5 ต.ท่าหิน อ.สว ี จ.ชุมพร ยกเลิก นายนิรันดร ดีรักษา (Q60-00089)

17 47 ม.6 ต.ทุง่หลวง อ.ละแม  จ.ชุมพร ยกเลิก ประเสริฐ เพชรพลอย (Q60-00091)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.11



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

1 1.1 กลุ่มวิเคราะห์ดินส่งผลการ บ้านเลขที ่1 หมู่ที ่1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผ่าน กลุ่มเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย ์(Q60-00006)

2 ประเมินให้ผู้ประกอบการ 145 หมุ่ที ่5 ต.ล าใพล อ.เทพา จ.สงขลา ผ่าน นายสวสัด์ิ คงคนึง (Q60-00007)

3
ต้ังอยู่ที ่60 หมู่ 11 บ้านปาล์มไทย ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล

ผ่าน ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านปาล์มไทย (Q60-00054)

4 4 หมู่ที ่2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธวิาส ผ่าน นายสุวทิย์ เพ็ชรเกล้ียง (Q60-00055)

5 241 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผ่าน สหกรณ์ผู้ผลิตปุย๋อินทรีย์รัตภูมิ จ ากัด (Q60-00063)

6 101 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา ผ่าน สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุย๋อิทรีย์บางกล่ า จ ากัด (Q60-00064)

7 25/2 หมู่ที ่15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ผ่าน นายสมหมาย ธรรมกิจ (Q60-00074)

8 154 หมู่ 7 ต.ทุง่กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ผ่าน นายธงฉัตร คืนตัก (Q60-00111)

9

ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสอทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอ
ควนกาหลง จ.สตูล

ผ่าน นายอาแมน สาแล๊ะ (Q60-00112)

10

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านปาเต๊ะเหนือ
จ.สตูล

ผ่าน
ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านปาเต๊ะเหนือ
(Q60-00113)

11

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านผังปาล์ม 3 
หมู่ที ่2 บ้านผังปาล์มพัฒนา ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

ผ่าน
ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านผังปาล์ม 3
(Q60-00121)

12

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านผัง 13 หมู่ที ่8
 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

ผ่าน ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านผัง 13 (Q60-00122)

13

กลุ่มสหมิตรพัฒนาการยางต าบลควนสะตอ หมู่ที ่10 ต.ควน
สะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ผ่าน
กลุ่มสหมิตรพัฒนาการยางต าบลควนสะตอ อ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล 
(Q60-00123)

สถานทีผ่ลิตในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ สพข.12



แผน ผล
ความก้าวหน้าล าดับ กิจกรรม/หลักสูตร หมายเหตุ

สถานที่/พืน้ทีด่ าเนินการ
(บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั)

หน่วยนับ
เป้าหมาย

14

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านสาคร หมู่ 4 
บ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านสาคร (Q60-00129)

15

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านมุด หมู 3 
บ้านมุด ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ  จ.สตูล

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล(สาขาย่อยบ้านมุด) (Q60-00130)

16
1.2 วิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผล

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูลสาขาย่อยต าบลแหลมสน 
ต้ังอยู่ทีห่มู่ที ่2 บ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

รอผล ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยต าบลแหลมสน (Q60-00110)

17 ผ่านออนไลน์(โปรแกรมQ center) 26/3 หมู่ที ่3 ต.หาดส าราญ กิ่งอ าเภอหาดส าราญ จ.ตรัง รอผล กลุ่มสนทองสามัคคี (Q60-00192)

และรวบรวมผลส่งประธานคณะผู้ตรวจ

ประเมินฯพิจารณาลงนาม (ผ่าน/

ไม่ผ่าน)

18 1.3 กลุ่มวิเคราะห์ดินประสาน สพด.พัทลุง ต.โตนด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รอเก็บตย. สหกรณ์หมอดินเมืองลุง จ ากัด (Q60-00317)

ผู้ประกอบการนัดวันสุ่มเก็บตัวอย่าง

และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

19
ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านนาแค ม.5 ต.
คลองขุด อ.เมือง  จ.สตูล

ยกเลิก นายสมหมาย บรรณา (Q60-00114)

20
ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านควนขัน หมู่ที ่
3 บ้านควนขัน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล

ยกเลิก นายบุญฤทธิ์ ละอองวจิิตร (Q60-00115)

21 หมู่ที ่10 บ้านธารปลิว ต าบลทุง่หวา้ อ าเภอทุง่หวา้ จ.สตูล ยกเลิก ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านธารปลิว (Q60-00118)

22

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านป่าแก่บ่อหิน 
ต้ังอยู่ทีห่มู่ที ่1 บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุง่หวา้ 
จ.สตูล

ยกเลิก
ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านป่าแก่บ่อหิน
(Q60-00119)

23

ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล หมู่ที ่3 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล 
จ.สตูล

ยกเลิก ธนาคารปุย๋อินทรีย์จังหวดัสตูล สาขาย่อยบ้านเกตรี (Q60-00120)


