
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันท่ี 2-4 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาวิทยากร “การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืชระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ จ านวน 50 คน ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่อง
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และทราบปัญหาในการส่งเสริมการใช้สารเคมีฯ 
พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่
เกษตรกร โดยวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร มกอช. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย 

 

 

 

 

 
 

วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช   
รุ่นท่ี 11 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร
เข้าร่วม 25 ราย เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย อาการผิดปกติของพืช การวินิจฉัย
สาเหตุและวิธีการป้องกันก าจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการขาดธาตุอาหารของพืช    
โดยก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้ร้อยละ 46.76 หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ร้อยละ 75.50 เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  28.74 

 

 

ปีที่ 11  ฉบับที่ 12  ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 

โครงกำรอบรมพัฒนำวิทยำกร “กำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย” 

อบรมเกษตรกรแกนน ำ หลักสูตรกำรวินิจฉัยอำกำรผิดปกติของพืช 



 
 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 นางวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ กลับน่วม 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนกับการจัดการศัตรูพืชแบบมืออาชีพ ตามโครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหาร
ปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมล าป ารีสอร์ท อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง จ านวน 22 ศูนย์ เกษตรกรสมาชิกเข้ารับ
การอบรมท้ังส้ิน 192 คน 

 

 

 

 

 
 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบล    
หารเทา และต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน 60 ราย          
เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนา             ศูนย์
เครือข่าย กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   ณ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ผลการทดสอบ พบว่า 
เกษตรกรมีความรู้ก่อนอบรม 61.59 เปอร์เซ็นต์ หลังอบรมมีความรู้ 82.27 เปอร์เซ็นต์ 
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น 20.63 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เร่ืองศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนกับกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบมืออำชีพ 

วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เร่ืองกำรจัดกำรศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสำนตำมแนวทำงโรงเรียนเกษตรกร 



 

 

  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เรื่องการส ารวจ วินิจฉัย และการ
จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ภายใต้โครงการพัทลุงเมืองธนาคารอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานทดแทนการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิต จ านวน 11 ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมท้ังส้ิน  587 ราย 
รายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้ 

  วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 50 ราย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ ท่ี 5 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
เกษตรกร   เข้าร่วมจ านวน 50 ราย 

 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ท่ี 6 ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 60 ราย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ท่ี 2 ต าบลนาโหนด อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เกษตรกร
เข้าร่วมจ านวน 50 ราย 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)เครือข่าย หมู่ท่ี 7 ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกร    
เข้าร่วมจ านวน 69 ราย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)เครือข่าย หมู่ท่ี 2 ต าบล   เขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เกษตรกร    
เข้าร่วมจ านวน 51 ราย 

วันท่ี 20 ธันวาคม 25  61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เครือข่าย หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  เกษตรกร 
เข้าร่วมจ านวน 53 ราย และท่ีท าการแปลงใหญ่สละ หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองธง อ าเภอ 
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 50 ราย 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)เครือข่าย หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เกษตรกร
เข้าร่วมจ านวน 52 ราย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)เครือข่าย หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เกษตรกร
เข้าร่วมจ านวน 52 ราย 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เครือข่าย หมู่ท่ี 5 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เกษตรกร 
เข้าร่วมจ านวน 50 ราย 

 

 

ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรส ำรวจ วินิจฉัยและกำรจัดกำรศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน 



  
 

  วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 น  างวัชลี โสพิน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช    
จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1/2561 ณ  
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 2  จังหวัดตรัง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรจาก 14 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อ
รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการต่างๆ พิจารณาแนวทางขับเคล่ือนงานตามนโยบายกรมส่งเสริม
การเกษตร และการเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา  ร่วมจัดนิทรรศการและ
เป็นวิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ด้านการอารักขาพืช โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสทิงพระ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเข้า
ร่วมงาน จ านวน 170 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายนพพร หนูเพชร นายอ าเภอสทิงพระ เป็นประธานเปิดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริกำรกำรเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ ปี 2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติกำร ครั้งที่ 1/2561 



 

 

 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเช้ือราไตรโคเดอร์มาและ     
สารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช พร้อมท้ัง             ให้
ค าแนะน าด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 
"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเกาะแต้ว
พิทยาสรรค์ หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับ
บริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จ านวน 185 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวรณัฏฐ์ หนูรอต 
ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

 
 

 

 

  
 วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าประชุมและเป็นวิทยากรร่วม
จัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมท้ังหมด จ านวน 110 ราย 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าประชุมและเป็น
วิทยากรร่วมจัดเวทีประชาคม ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด จ านวน 50ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" จังหวัดสงขลำ 

โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 



 
 

  วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ลงพื้นท่ีจัดท าแปลงสาธิตการจัดการโรคเห่ียวของ
กล้วย ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีแนว
ทางการจัดการ ดังนี้ 
1. ท าลายต้นท่ีแสดงอาการด้วยสารก าจัดวัชพืช (ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่
เอทิล เอสเทอร์) 
2. สับต้น ใช้ พด.1 รด และโรยปูนขาวบริเวณกอง  
3. รมดินด้วยยูเรียและปูนขาวบริเวณหลุมปลูก  

4. ใช้ต้นพันธุ์ปลอดโรค และใช้เช้ือแบคทีเรีย BS DOA 24 ในการป้องกันก าจัด เดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้ได้สาธิตวิธีการรม
ดินด้วยยูเรียและปูนขาว อัตรา 80 กก. ต่อ 800  กก. ต่อไร่ 
 

 
 

 วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดสงขลา ติดตามการผลิตขยายแตนเบียนบราคอนให้กับกลุ่ม
เกษตรกรบ้านกระจูด ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมท้ัง
สนับสนุนแตนเบียนบราคอนพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 5 ,000 ตัว และไข่ผีเส้ือ
ข้าวสาร (ไข่ฟักเป็นตัวหนอนอายุ 15 วัน) จ านวน 25 กล่อง 

 

 
 

 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศัตรูทุเรียน ฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย พร้อมท้ังให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ทุเรียนของต าบลธารคีรี อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา จ านวน 22 คน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผล       
ท่ีเป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นท่ีสู่มาตรฐานการส่งออก กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและศึกษาดูงาน ณ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

ลงพ้ืนที่จัดท ำแปลงสำธิตกำรจัดกำรโรคเหี่ยวของกล้วย 

ติดตำมกำรผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน อ ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตำนี 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนต ำบลธำรคีรี ศึกษำดูงำน 



 
 

 วันท่ี 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
ดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2561  
โดยนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

ท้ังนี้จังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง และสถานท่ีท าการของหน่วยงาน รวมท้ัง
ประดับตกแต่งดอกไม้สีเหลืองและธงชาติไทย บริเวณอาคารส านักงานตลอดเดือนธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 น.ส.มยุรี  แท่นธรรมโรจน์ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
สงขลา  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน Ktb Corporate Online 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าส่งเงิน ในวัน
จันทร์ท่ี17 ธ.ค 2561 เวลา 08.30-16.00น.ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา 

 วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 นางวรัญญา ชูสกุล เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
ร่วมฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงา นของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค (มือใหม่) ณ ส านักงานคลังเขต 9 อ าเภอเมือง
สงขลา เนื้อหาการอบรมว่าด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังนี้        
1) ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  2) การบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

ร่วมพิธีเน่ืองในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2561   

 

อบรม สัมมนำ งำนด้ำนธุรกำรและกำรเงิน 

 



 
 

 วันท่ี 21-24 ธันวาคม 2561 นางวรัญญา ชูสกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พร้อมด้วยนางสาวปิ่นกัลยรัตน์ 
จันทรัศมี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวมยุรี แท่นธรรมโรจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 
1. สาระส าคัญของ พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 
2. ปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
4. การรับ-จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
6. การบริหารสินทรัพย์ 
7. การเพิ่มประสิทธิในการจัดการบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันสถานการณ์ 

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ 

ทมีขา่วประชาสมัพนัธ ์ศทอ.สงขลา 
70 หมูท่ี ่3 ตา่บลบางกล่า่ อา่เภอบางกล่า่ จงัหวดัสงขลา 90110 

อบรม สัมมนำ งำนด้ำนธุรกำรและกำรเงิน (ต่อ) 

 


