
ปริมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

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

(2) (3) (5) 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ไตรมาสที่ 4

ก. งานโครงการ

โครงการตามงบประมาณกรมสงเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมการเกษตร  (2.1)

หนวยงาน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟูความเช่ือม่ันและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

แผนงาน : สรางอาชีพและรายไดที่ม่ันคงและยั่งยืนแกเกษตรกรและผูมีรายไดนอย

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

1. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรที่สําคัญ(ขาว) (Zonning)

         1) จัดทําแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) 
ระดับเขต

1 แหง
7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง
ประถม มุสิกรักษ 
และคณะทํางานฯ

 - สํารวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง

 - จัดทําแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) ระดับเขต 1 แหง
7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง

2. สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ นางอธิฐาน เรืองแกว

          - พัฒนาผูจัดการพื้นที่ 37 คน 23-24

          - จัดกระบวนการเรียนรูระหวางผูจัดการ 16 จุด

         - บริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน ประชาสัมพันธการดําเนินงาน

1 ครั้ง

    - ติดตามงาน 2 ครั้ง

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

คง.2 (1) สสข.5 สงขลา
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

สมชาย พรุเพชรแกว

1) ติดตาม รวบรวมฐานขอมูล 1 ครั้ง สสข.5/7 จังหวัด

2) เช่ือมโยงการผลิตและติดตามใหคําแนะนํา 
ระดับเขต

4 ครั้ง 7 จังหวัด

 - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

   1) ถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ และ 

3. สนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายยอยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

   1) ถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ และ 
Young Smart Farmer และจัดทําส่ือการ
ถายทอดความรู

1 ชุด ปญชลี สุขวิไล

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย Smart Farmer 
ตนแบบ และ Young Smart Farmer ระดับเขต

50 ราย สงขลา ปญชลี สุขวิไล

1) จัดทําโครงการสัมมนา

2) จัดทําหลักสูตร/คูมือโครงการ

3) ขออนุมัติจัด

4) แจงจังหวัดคัดเลือกบุคคลเปาหมาย

5) ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6) สรุปรายงานผล

1) เขตและจังหวัดรวมกันพิจารณาคัดเลือกSmart Farmer ตนแบบ 
และ Young Smart Farmer

2) รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และถอดองคความรู

3) จัดทําเปนส่ือถายทอดความรูและเผยแพรแกเกษตรกร

 - เสริมสรางเครือขายเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

จิรภัทร  รัตนพันธ

1) เพิ่มสมรรถนะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  
ในระดับพื้นที่

 - อบรมเจาหนาที่ 2 ครั้ง/176 คน จังหวัดยะลา 18-20

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

   1. กิจกรรมหลักสงเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

1.1 สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงาน : แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

31 พ.ย. - 2 ธ.ค. - อบรมเจาหนาที่ 2 ครั้ง/176 คน จังหวัดยะลา 18-20

2) บริหารจัดการ

 - ติดตามการขับเคล่ือนการดําเนินงาน         2 ครั้ง          จังหวัด/อําเภอ

1.1.1 ขับเคล่ือนการทางานสงเสริมการเกษตรใน
พื้นที่

1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับเขตและจังหวัด 45 คน/2 ครั้ง 23-24 ธัญลักษณ เกิดบัวทอง

2) ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
ระดับเขต

3 ครั้ง /16 ราย สงขลา
คร้ังที1่
วันที่ 23

คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 วรรณา ดวงแดงโชติ

1) ขออนุมัติหลักการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม

31 พ.ย. - 2 ธ.ค.

ผลผลิต เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาภาคการเกษตร 
และการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ

1. กิจกรรมหลักสงเสริมและใหบริการทางการเกษตร

1.1 พัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร

2) ประสานงานกลุม/ฝาย ตางๆ เพื่อเตรียมวาระการประชุม

คง.2 (3) สสข.5 สงขลา
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

3) จัดทําเอกสารประกอบวาระการประชุม

4) ดําเนินการจัดประชุมและจดรายงานการประชุม

5) จัดพิมพและสงรายงานการประชุมใหผูเขา
ประชุม

3) ติดตามงานระบบสงเสริมการเกษตร 2 ครั้ง อาทิตยา จันทิตย

นายสมชาย พรุเพชร1.2 ปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตการเกษตร นายสมชาย พรุเพชร
แกว

1) จัดฝกอบรมความรูดานดินปุยแกเจาหนาที่ดิน
ปุยระดับอําเภอและศูนยปฏิบัติการ

1 ครั้ง / 80 คน 8-9

2) สนับสนุนการติดตามขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
ศดปช.

3 ครั้ง

 - พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

1) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือขาย ศจช. ระดับ
จังหวัดและเขต

77 ราย จังหวัดสงขลา เสาวณี เวชประพันธ

2) คัดเลือก ศจช. ดีเดนระดับจังหวัดและเขต 1 ครั้ง  7 จังหวัด จิตธิโชติ ชูดํา

1) ศึกษาหลักเกณฑการประกวด

2) กําหนดแผนและจัดทําคูมือการประกวด

3) ประสานงานผูเกี่ยวของและออกเก็บขอมูล

4) พิจารณาผลการประกวดและจัดทําโลรางวัล

1) สรางเครือขายการเรียนรูเจาหนาที่อารักขาพืช 87 ราย จังหวัดสงขลา 21-22 เสาวณี เวชประพันธ

1.2 ปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตการเกษตร

1.3 ลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

 - ขับเคล่ือนการดาเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)

 - พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อารักขาพืช
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ฉัตติญา พรหมปองสุข

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกร
เกษตรกรระดับเขต

3 วัน/40 คน จังหวัดสงขลา 13-15

1) สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

1.4 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตร

พัฒนาองคกรเกษตรกร (3ก) สู Smart Group

 - พัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองคกร
เกษตรกร

 - เสริมสรางเครือขายองคกรเกษตรกร

1) สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
ระดับเขต

3 วัน/50 คน จังหวัดสงขลา

2) สัมมนาเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต 3 วัน/60 คน จังหวัดสงขลา

3) งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุว
เกษตรกรระดับเขต

 3 วัน/60 คน จังหวัดสงขลา 24-26

4) ถอดบทเรียนและพัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรูของค
กรเกษตรกร

1 ชุด
7 จังหวัด

ภาคใตตอนลาง
ฉัตติญา พรหมปอง
สุข/ปญชลี สุขวิไล

    ๕.๑) จัดเก็บขอมูลในพื้นที่ 7 ครั้ง

    ๕.๒) จัดทําส่ือ 1 ชุด

7 ครั้ง

1) ระดับเขต 1 คร้ัง/7 กิจกรรม  7 จังหวัด จิตธิโชติ ชูดํา

 - จัดทําโครงการ/แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
ฯ/ขออนุมัติโครงการ

 - กําหนดแผนและจัดทําคูมือการประกวด

 - ประสานงานผูเกี่ยวของและออกเก็บขอมูล

 - พิจารณาผลการประกวดและจัดทําโลรางวัล

 - รายงานสรุปผลการประกวด

 - คัดเลือกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรดีเดน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

กวี ล่ิมอุสันโน

1) สํารวจพื้นที่ ประเมินศักยภาพและคัดเลือก
เกษตรกร

180 ราย 23-26

2) ขออนุมัติโครงการและจัดทําหลักสูตร

3) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม

2.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2. กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ

1.โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

หมูบานรอบศูนยและพ้ืนที่
พระราชดําริ

3) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม
ในแตละศูนย

180 ราย

4) นําเกษตรกรศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนา 180 ราย

5) จัดทําแปลงสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกร 180 ไร

6) ถายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร

2 กลุม

1) คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก นามันเช้ือเพลิง สาหรับ
เจาหนาที่ประจาศูนยศึกษาฯ

2 คน

2) คาวัสดุสานักงานสาหรับเจาหนาที่ประจาศูนย
ศึกษาฯ

1 ศูนย

1) เตรียมการและประสานการจัดคลินิกเกษตร
ระดับประเทศและติดตามการจัดงานคลินิกเกษตร
ฯระดับจังหวัด

3 ครั้ง จังหวัดยะลา วุฒิศักด์ิ เพชรมีศรี

 - กิจกรรมอานวยการ

  - รายงานผลการปฏิบัติงาน

2. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะหฯ
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ปริมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

งาน ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

3) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 - ติดตามความกาวหนาของโครงการฯ รวมกับ
สํานักพระราชวัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ

10 ครั้ง
๗ จังหวัด

ภาคใตตอนลาง

4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

 ๑) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมประชุมเจาหนาท่ี 20 ราย จังหวัดสงขลา 9-10

 ๒) อบรมวิทยากรหลัก 60 ราย จังหวัดสงขลา 3-4

 - สงเสริมการเรียนรูกระบวนโรงเรียนเกษตรในกลุมการผลิต

 ๒) อบรมวิทยากรหลัก 60 ราย จังหวัดสงขลา 3-4

กิจกรรมหลักเมืองเกษตรสีเขียว

1. เมืองเกษตรสีเขียว

1) อบรมเจาหนาที่ดานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และศึกษาดูงาน

30 ราย สงขลา ราชบุรี 9-10 จตุรงค พรหมวิจิต

 - ขออนุมัติหลักการ/กําหนดการ/ประสาน

 - ดําเนินการจัดสัมมนา

 - จัดทํารายงาน/สงใหผูเกี่ยวของ

 - จัดทําแผนความตองการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่สงเสริม การ
ทําการเกษตรแปลงใหญ

1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

กิจกรรมหลักสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร

2. โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

 - อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย

1. สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

1) จัดทําและวิเคราะหแผนความตองการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร

3 แหง อธิฐาน เรืองแกว

1. กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ศิริกุล ศรีแสงจันทร

1.1 พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

แผนงาน : สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

ไมผล

 - บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตผลไม

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทาขอมูลเอกภาพ 3 ครั้ง
สงขลา    

สุราฎรธานี 
นครศรีธรรมราช

 - จัดทําโครงการ

 - ขออนุมัติหลักการ/กําหนดการ

 - ประสาน/ทําหนังสือแจงหนวยงาน

 - ดําเนินการจัดสัมมนา

 - จัดทํารายงาน/สงใหผูเกี่ยวของ

2) สัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม 3 ครั้ง
สงขลา    

สุราฎรธานี 
นครศรีธรรมราช

 - จัดทําโครงการ

 - ขออนุมัติหลักการ/กําหนดการ

 - ประสาน/ทําหนังสือแจงหนวยงาน

 - ดําเนินการจัดสัมมนา

 - พัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรในแปลงใหญ
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 - จัดทํารายงาน/สงใหผูเกี่ยวของ

1) รณรงคและสงเสริมประชาสัมพันธปองกันแกไข
ปญหาผลไมดอยคุณภาพ

1 จุด ยะลา

 - ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

 - จัดทําเอกสาร/แผนพับ/ปายคัทเอาท

 - สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ปองกันแกไขปญหา

 - พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ

 - สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ปองกันแกไขปญหา
ผลไมดอยคุณภาพ

 - จัดงานรณรงค

๑.๑ ตลาดเกษตรกร

 - เช่ือมโยงสินคา

๑) เช่ือมโยงสินคาจากตลาดเกษตรกรเขาสูตลาด
ในระดับที่สูงขึ้น

1 เขต จังหวัดสงขลา เสาวณี เวชประพันธ

แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

โครงการตลาดเกษตรกร

หมายเหต ุ: แผนอาจมีการปรับปล่ียนตามเงื่อนไขโครงการ

1. กิจกรรมหลักตลาดเกษตรกร

คง.2 (9) สสข.5 สงขลา


