
งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรท่ีเหมาะสมในแตละศูนยศึกษาฯ 140 ราย 84,000         ศูนยพิกุลทอง นันทา เพราะทอง

1.2 ศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 140 ราย 70,000         ศูนยพิกุลทอง กวี ล่ิมอุสันโน

1.3 จัดทําแปลงสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกร 140 ไร 210,000        ศูนยพิกุลทอง กวี ล่ิมอุสันโน

1.4 ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 กลุม 20,000         ศูนยพิกุลทอง นันทา เพราะทอง

1.5 จางเหมาแรงงาน 1 คน 72,000         ศูนยพิกุลทอง นันทา เพราะทอง

1.6 กิจกรรมอานวยการ

1) สนับสนุนการปฏิบัติงานสาหรับเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาฯ 1 ศูนย 48,000         ศูนยพิกุลทอง กวี ล่ิมอุสันโน

2) สนับสนุนวัสดุสํานักงานสาหรับเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาฯ 2 ศูนย 15,000         ศูนยพิกุลทอง นันทา เพราะทอง

2.1 เตรียมการและประสานการจัดคลินิกเกษตรระดับประเทศและติดตาม

การจัดงานคลินิกเกษตรฯ ระดับจังหวัด
1 ครั้ง 20,000         

7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
ประถม มุสิกรักษ

3.1 ติดตามความกาวหนาของโครงการฯ รวมกับสํานักพระราชวังและ

หนวยงานที่เก่ียวของ
10 ครั้ง 100,000        

7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
วุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี

3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

1.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ

แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสงเสริมการเกษตร

หนวยงาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

สสก 5 สงขลา 1



งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

4.1 สงเสริมการเรียนรูกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในกลุมการผลิต (อบรม

วิทยากรหลัก)
60 คน 312,000        นครศรีฯ วุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี

1. พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer

1.1 อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer 30 ราย 78,000         สงขลา ปญชลี สุขวิไล

2. เครือขาย Young Smart Farmer

2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต 60 ราย 234,000        สงขลา ปญชลี สุขวิไล

1) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร

1. สงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง

1.1 สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต 50 ราย 195,000        สงขลา ฉัตติยา พรหมปองสุข

2. เผยแพรผลงานเดนของเกษตรกรและองคกรเกษตรกรตนแบบ

2.1 คัดสรรเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเดน และพัฒนาตอยอดองค

ความรู ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเดน
1 เขต 60,000         

7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
สมพร ประพฤติ

2) สงเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความ่ันคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน

1. สงเสริมความม่ันคงดานอาหาร

1.1 สรางเครือขายแมบานเกษตรกรเพ่ือสงเสริมความม่ันคงดานอาหาร 

ในครัวเรือนและชุมชน
35 ราย 91,000         สงขลา ฉัตติยา พรหมปองสุข

1.2 พัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer

1.2.1 พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Smart Farmer

1.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.3.1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

สสก 5 สงขลา 2



งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2. เอกสารและส่ือประชาสัมพันธงานสงเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคง

ดานอาหาร

2.1 ถอดองคความรูและจัดทาส่ือเผยแพรการดาเนินงานสงเสริมเคหกิจ 

เกษตรเพ่ือความม่ันคงดานอาหาร
1 เรื่อง 10,000         สงขลา ฉัตติยา พรหมปองสุข

1) ขับเคล่ือนการทางานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่

1. จัดเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร

1.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับเขต 40 คน 312,000        สงขลา อธิฐาน เรืองแกว

1.2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการระดับเขต 15 คน 24,000         สงขลา สุรัตน ศรีเดช

1) ขับเคล่ือนการดาเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ขยายผลและขับเคล่ือนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน

1.1 สรางทีมพ่ีเล้ียงวิสาหกิจชุมชนระดับเขต/จังหวัด 32 คน 229,120        
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
อาทิตยา จันทิตย

2. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน

2.1 ยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1) จัดกิจกรรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและทองเท่ียววิถีเกษตร 1 ครั้ง 200,000        
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง

อาทิตยา จันทิตย /

  สมพร ปะพฤติ

2.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบและขยายผล

1) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 1 ครั้ง 60,000         
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
อาทิตยา จันทิตย

3. สนับสนุนกลไกการดาเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

1.3.2 พัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร

1.3.3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

สสก 5 สงขลา 3



งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

1) คณะกรรมการประสานงานระดับเขต 2 ครั้ง 43,520         
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
อาทิตยา จันทิตย

1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนศูนยปฏิบัติการ 10 คน 16,000         สงขลา อธิฐาน เรืองแกว

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ระดับเขต 40 คน 104,000        สงขลา ฉัตติยา พรหมปองสุข

2. อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธและการผลิตส่ือ 36 ราย 100,000 จ.สงขลา สมพร ประพฤติ

3. โครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ 61 ราย 500,000 ตรัง/สงขลา วรรณา ดวงแดงโชติ

4. การพัฒนาการสอนงานนักสงเสริมการเกษตร 150 ราย 60,000 จ.สงขลา ปญชลี สุขวิไล

1. ประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรรวมกับหนวยงานที่

เก่ียวของ เชน กยท ธ.ก.ส. โดยการจัดเก็บขอมูล
- -              งวดท่ี 2 สมชาย พรุเพชรแกว

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความเขมแข็งของ

เกษตรกรอยางเปนระบบ

1. โครงการตลาดเกษตรกร

กิจกรรมตลาดเกษตรกร

1. สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร

1.3.4 สงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

1.3.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร

2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร

2.1 สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยประกอบอาชีพเสริม

สสก 5 สงขลา 4



งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

28 ราย 40,400         เสาวณี เวชประพันธ

1.1 จัดประชุมสัมมนาโครงการระดับเขต 17 ราย 28,600         สงขลา

1.2 ติดตามประเมินผล 5,000           
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง

1. จัดทําแผนการจัดการพ้ืนที่การผลิตพืชระดับเขต 1 เขต 130,000        หวน ทนงาน

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ 5,000           จตุรงค พรหมวิจิต

1. บริหารจัดการโครงการ

1.1 คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการฯ สมชาย พรุเพชรแกว

   1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผูจัดการแปลงใหญและผูเก่ียวของ 1 ครั้ง 20,000         

   2) ติดตาม เช่ือมโยง การบริหารจัดการแปลงใหญในพ้ืนที่ 4 ครั้ง 30,000         

2. ขาวแปลงใหญ (งบเบิกแทนกันกรมการขาว) 20,000         จตุรงค พรหมวิจิต

3. คายเยาวชน..รักษพงไพร 24,740         วุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี

กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

6. โครงการเกษตรอินทรีย

กิจกรรมเกษตรอินทรีย

กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. การบริหารโครงการ

ธัญลักษณ เกิดบัวทอง

3. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินคาเกษตรที่สาคัญ

กิจกรรมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสาคัญ

5. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

4. โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร

1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรและตลาดในระดับที่สูงข้ึน

2. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน

สสก 5 สงขลา 5



งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1. สรางเครือขายการผลิตการตลาดเกษตรอินทรีย

1.1 สัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 1 ครั้ง 100,000        จตุรงค พรหมวิจิต

2. เผยแพร ประชาสัมพันธการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย

2.1 ชุดนิทรรศการเกษตรอินทรีย 1 ชุด 50,000         จตุรงค พรหมวิจิต

1. บริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการดาเนินงาน

1.1 เวทีเช่ือมโยงเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร

1) ประชุมกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับเขต 21 ราย 25,200         ประถม มุสิกรักษ

1.2 ถอดบทเรียน ศพก. 1 จุด 10,000         

2. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเครือขาย

2.1 ขับเคล่ือนการดาเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)

1) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการขับเคล่ือน ศดปช. 85 คน 311,500        สมชาย พรุเพชรแกว

2) ติดตามการพัฒนาศักยภาพ ศดปช. 4 ครั้ง 20,000         

2.2 พัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)

1) จัดเวทีสรางเครือขาย ศดปช. ระดับจังหวัด ศูนย

2) ประกวด ศดปช.ดีเดนระดับเขต 1 เขต 20,000         สมพร ประพฤติ

2.3 พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

1) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช. 21 ราย 27,300         เสาวณี เวชประพันธ

2) คัดเลือก ศจช. ดีเดน

7. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
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งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

- ระดับเขต 1 เขต 15,000         สมพร ประพฤติ

2.4 พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

1) จัดทําแปลงสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืช

2.5 พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอารักขาพืช

1) สรางเครือขายการเรียนรูเจาหนาที่อารักขาพืช 87 คน 339,300        เสาวณี เวชประพันธ

2) สนับสนุนงานภารกิจดานอารักขาพืชสูงานวิจัย (R2R) 1 เรื่อง 10,000         เสาวณี เวชประพันธ

3. กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

3.1 ติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรู ระดับเขต 4 ครั้ง 20,000         ประถม มุสิกรักษ

1. พัฒนาความรูตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

1.1 พัฒนาเจาหนาที่ในการเปนวิทยากรเพ่ือพัฒนาการดาเนินงานตาม

ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
30 คน 156,000        จตุรงค พรหมวิจิต

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการ

เกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตร

2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวาง   กรม

วิชาการ เกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตร
1 หนวยงาน 30,000         จตุรงค พรหมวิจิต

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

พัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร
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งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3. บริหารจัดการ

3.1 บริหารจัดการตามยุทธศาสตรผลไม หวน ทนงาน

3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลเอกภาพการประมาณการ  ไมผล

  เศรษฐกิจลวงหนา

3 ครั้ง /2วัน/

40คน
192,000        

3.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม 1ครั้ง /50คน 80,000         

3.1.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนปองกันแกไขปญหา     ราคา

ผลไมตกต่ํา

1 ครั้ง/1วัน/

30 คน
48,000         

3.1.4 ติดตามสถานการณและประสานงานการผลิตและการตลาดไมผล

เศรษฐกิจภาคใต
4 ครั้ง 25,000         

3.2 ติดตามสถานการณการดาเนินงานการผลิตตามระบบการจัดการ 

คุณภาพ GAP พืช
50,000         จตุรงค พรหมวิจิต

180 คน 647,000        จ.สงขลา จิรภัทร รัตนพันธ

2.1 รวมประชุมและติดตามงานโครงการกับคณะทางาน - -              งวดท่ี 2 จิรภัทร รัตนพันธ

1. ตรวจสอบพ้ืนที่เพาะปลูก

1. เพ่ิมสมรรถนะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่

2. การบริหารจัดการโครงการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

1. โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภายใต

1. โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
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งบ

ปริมาณ ประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน

แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1.1 จัดอบรมการตรวจสอบ วาดแปลง ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล นวส. 

ตําบล อําเภอ จังหวัด
154 ราย 117,320        

6 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง
วัชรี ดวงแกว

1.2 ติดตามผลการดําเนินงานวาดแปลงตําบล อําเภอ จังหวัด 8 ครั้ง 82,880         
7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง

5,947,880    
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