
1 อบรมเพิ่มสมรรถนะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 13-15 พ.ย. 60 โรงแรมยะลา กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร

พื้นที่ โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร และระดับจังหวัด  รุนที่ 1 จํานวน 77 คน และ แกรนด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต รุนที่ 1 และรุนท่ี 2 และรุนท่ี 2  จํานวน 66 คน 16-18 พ.ย. 60

2 อบรมการใชโปรแกรม Gisagro / QGIS / FAARMis เจาหนาที่ระดับอําเภอและจังหวัด กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

รุนที่ 1 จํานวน  31  คน 15-16 พ.ย. 60 สนง.กษจ.ตรัง
รุนที่ 2 จํานวน  49  คน 20-21 พ.ย. 60 สนง.กษจ.สงขลา
รุนที่ 3 จํานวน 22 คน 22-23 พ.ย. 60 สนง.กษจ.สตูล
รุนที่ 4 จํานวน 40 คน 6-7 ธ.ค. 60 สนง.กษจ.นราธิวาส

รุนที่ 5 จํานวน 25 คน 13-14 ธ.ค. 60 สนง.กษจ.ยะลา
รุนที่ 6 จํานวน 37 คน 19-20 ธ.ค. 60 สนง.กษจ.ปตตานี
รุนที่ 7 จํานวน 34 คน 27-28 ธ.ค. 60 สนง.กษจ.พัทลุง

3 สัมมนาชี้แจงโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เจาหนาที่ระดับจังหวัดและเจาหนาที่  17 พ.ย. 60  สสก. 5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

การเกษตรของศูนยปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการ  จํานวน  20  คน จังหวัดสงขลา

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) เกษตรจังหวัด , ผูอํานวยการศูนยฯ
28-29 พ.ย. 

60
 จังหวัดสงขลา กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

หัวหนากลุมฯ  จํานวน  45 คน

5 พัฒนาเจาหนาที่เปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ GAP ระดับจังหวัด 6-8 ธ.ค. 60 โรงแรมบีพี กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ดานมาตรฐาน GAP  และระดับอําเภอ  จํานวน  28 คน จังหวัดสงขลา

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศดปช. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด 7 คน 6-8 ธ.ค. 60 ศูนยฯ พิกุลทอง กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ระดับอําเภอ 77 คน และศูนยปฏิบัติการฯ 3 คน จังหวัดนราธิวาส

แผนการฝกอบรมสัมมนา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1

ลําดับ
ที่

โครงการ/หลักสูตร กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ



แผนการฝกอบรมสัมมนา สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1

ลําดับ
ที่

โครงการ/หลักสูตร กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ ผูรับผิดชอบ

7 สงเสริมการเรียนรูกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการลุมน้ําปากพนัง  12-15 ธ.ค. 60  จังหวัดพัทลุง กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ในกลุมการผลิต (ลุมนํ้าปากพนัง)-อบรมวิทยากรหลัก ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  66 คน
(สงขลา  พัทลุง  นครศรีธรรมราช)

8 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ผูอํานวยการกลุมฯ,หัวหนากลุมสงเสริมและ  18-19 ธ.ค. 60 จังหวัดสงขลา กลุมพัฒนาบุคลากร

พัฒนาเกษตรกร 7 จังหวัด และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน รวม 20 คน

9 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 7 อําเภอ และ  19-22 ธ.ค. 60 ศูนยฯ พิกุลทอง กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ในแตละศูนยศึกษาฯ เกษตรกรในจังหวัดปตตานี เฉพาะอําเภอสายบุรี

รวม  140  คน
10 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer Young Smart Farmer ตนแบบ จํานวน 50 คน  20-22 ธ.ค. 60 จังหวัดสงขลา กลุมพัฒนาบุคลากร

11 สัมมนาเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ผูนํากลุมแมบานเกษตรกร  25 คน  25-26 ธ.ค. 60 สสก.5 กลุมพัฒนาบุคลากร

สงขลา

12 พัฒนาเจาหนาที่ดานเกษตรอินทรีย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเกษตรอินทรีย 25-26 ธ.ค. 60 จังหวัดพัทลุง กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร

ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  35 คน

13 สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต ผูนํากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 75 คน 27-28 ธ.ค. 60 จังหวัดสงขลา กลุมพัฒนาบุคลากร


