
ปริมาณ แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
งาน วนั/เดอืน/ปี (7)

(2) (3)

1 ประชมุคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดั 15 ราย 22-ม.ค.-62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

2 ประชมุคณะกรรมการอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดั 14 ราย 23-พ.ค.-62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

3 จดัเวทีเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฎิบัติงาน 180 ราย พ.ค.-62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

4

จดัท าบัตรประจ าตัวอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน 888 ใบ หลังคัดเลือกคณะกรรมการ
 ม.ีค.

กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

5 สัมมนาเครือขา่ยกลุ่มส่งเสริมอาชพีการเกษตร ระดับจงัหวดั 56 ราย  27 กพ. 62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

6 ประชมุคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชมุชนจงัหวดั 1 คร้ัง  21 กพ. 62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

7

ประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสรมวสิาหกจิชมุชนจงัหวดั คณะท างานที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชมุชนจงัหวดั หรือ
คณะท างานที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผุ้แทนวสิาหกจิชมุชนจงัหวดั

3 คร้ัง 18 เม.ย. ,21 ส.ค.62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

8

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชงิเกษตรในวสิาหกจิชมุชน 1) เพิ่มทักษะสมาชกิวสิาหกจิชมุชนด้านการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว
เชงิเกษตร

10 ราย 5-ม.ีค.-62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

9 พัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน 20 ราย  26 กพ. 62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

10 คัดเลือกวสิาหกจิชมุชนดีเด่น (ต้นแบบ) 1 คร้ัง 30-31 ม.ีค.62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

11 พัฒนาวสิาหกจิชมุชนดีเด่น (ต้นแบบ) เป็นแหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง

12 พัฒนาทักษะวสิาหกจิชมุชนด้านการบริหารจดัการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 13-14 ก.พ.62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

13

พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวสิาหกจิชมุชน เชน่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจประเมนิและขอเคร่ืองหมายคุรภาพมาตรฐาน
การผลิตและผลิตภัณฑ์ เชน่ อย. ฮาลาล GMPPrimary GMP เป็นต้น/ออกแบบและจดัท าบรรจภุัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

2 แห่ง ม.ค.62 ซ้ือของ กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

14  อบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าเกาตรในตลาดเกษตรกร 3 หลักสุตร 15 ราย 1/2 7 ก.พ.62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

2/2 15 ม.ีค.62

15  สัมมนาสร้างเครือขา่ยตลาดเกษตรกร 15 ราย 20-ม.ค.-62 กสก/นางสาวจอมขวญั ยกศิริ

16 จดักจิกรรมกระตุ้นการจ าหน่ายของตลาดเกษตรกรถาวร 1 แห่ง เงินงวด 2 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

17 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้เป็น Young Smart Farmer 40 ราย 1/2 22-23 ม.ค.62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

2/2 22-23 พ.ค. 62

3-ม.ิย.-62

 แผนตดิตามการฝึกอบรม/สมัมนาโครงการสง่เสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  (โครงการตามตวัชี้วดั) ครั้งที่ 1

หน่วยงาน.......ส านักงานเกษตรจงัหวดัพิจติร...........

โครงการ/กิจรรม
เรื่อง/หลกัสตูร

ตดัยอดวนัที่ 21 มกราคม 2562
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เรื่อง/หลกัสตูร

18 อบรมเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 20 ราย 5-6 ก.พ. 62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

19 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 50 ราย 28-ก.พ.-62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

20 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม 40 ราย 12-13 ม.ีค. 62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

21  สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม 2 กลุ่ม ม.ีค.-62 กสก/นางศิริพร โปร่งเจริญ

22 ประชมุเครือขา่ยคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับจงัหวดั 4 คร้ัง 4 คร้ัง 1/4 15 ก.พ.62 กสผ/นางสาวพรวภิา รักษธรรม

2/4 5 เม.ย.62

3/4 5 ม.ิย. 62

4/4 14 ส.ค. 62

23 ติดตามและประเมนิผลโครงการ 14 คร้ัง ก าลังจดัสรรให้อ าเภอ กสผ/นางสาวพรวภิา รักษธรรม

24 พัฒนาด้านระบบฐานขอ้มลูกลางสมาชกิแปลงใหญ่ ด าเนินการอนุมติัแล้ว กสผ/นางสาวพรวภิา รักษธรรม

25 จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ือง การใชส้ารเคมอียา่งถกูต้องและปลอดภัยและการใชป้ัจจยัทดแทนสารเคมี 50 ราย 24-25 ม.ค. 62 อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

26 ประเมนิสุขภาพเกษตรกรกอ่น-หลังเขา้ร่วมโครงการ 50 ราย ด าเนินการอนุมติัแล้ว อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

27 ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 50 ราย ด าเนินการอนุมติัแล้ว อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

28 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของ ศจช. 1 เม.ย.-62 อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

29 สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 49 เม.ย.-62 อรข/นางสาวสุกลัยา  นาคเพ็ง

30 จดัเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือขา่ย ศจช.  ระดับจงัหวดั 48 ราย เม.ย.-62 อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

31 ประกวดศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนดีเด่น ระดับจงัหวดั 1 คร้ัง พ.ค.-62 อรข/นางขวญักมล  จนัทร์มาทอง

32 ประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับจงัหวดั 1 คร้ัง พ.ค.-62 อรข/นางสาวเจนจริา ทาระนัด

33 จดังานรณรงค์การใชปุ้๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 1 คร้ัง 15-พ.ค.-62 อรข/นางสาวเจนจริา ทาระนัด

34 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที2่)

35 อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืช/การอารักขาพืช 5 ราย 15-ก.พ.-62 กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

36 สนับสนุนการท าแปลงเรียนรู้ (จงัหวดัละ 2 แปลง) 2 แปลง

37 ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล 1 คร้ัง

38  ส่งเสริมและพัฒนาเครือขา่ยมนัส าปะหลัง (ใบด่าง ) 20 ราย 13-ก.พ.-62 กสผ/นางสาวปิยะฉตัร พฤกษวนั

   1. สร้างชา่งเกษตรท้องถิ่นประจ าพื้นที่แปลงใหญ่

39       1.1 หลักสูตรระดับที่ 1 50 ราย 24-ม.ค.-62 บึงนาราง/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

40        1.2 ค่าใชจ้า่ยในการติดตาม นิเทศและประเมนิผลการด าเนินงาน 1 โครงการ กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

41          1.1ชี้แจงโครงการฯ ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ พร้อมจดัท าวดีิทัศน์ เกษตรกรต้นแบบ 1 คร้ัง กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์



ปริมาณ แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
งาน วนั/เดอืน/ปี (7)

โครงการ/กิจรรม
เรื่อง/หลกัสตูร

42

         2.1 จดัอบรมเพื่อปรับแนวคิด เร่ือง เกษตรกรรมทางเลือก และจดัท าแผนผังแปลง/แผนการผลิต/จดัท าปฏิทินการปลูกพืช
รายบุคคล

30 ราย
15-ก.พ.-62

กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

43
         2.2 จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เน้นการฝึกอบรมอาชพีระยะส้ัน เชน่ การเพาะเห็ด การเพาะช ากล้าไม ้การปลูกไมด้อกไมป้ระดับ 30 ราย

26-เม.ย.-62
กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

44          2.3 สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ 30 ไร่ เมษายน กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

 กจิกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอนิทรีย์

45         1. อบรมเกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 50 ราย 27-29 ม.ีค.62 กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

46         2.ติดตามและประเมนิแปลงเบื้องต้น 50 แปลง  เมษายน กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

47   - พื้นที่ ศพก. น าร่อง "ศพก.ปลอดการเผา" ติดตามการด าเนินโครงการ 120 ราย 21-ก.พ.-62 กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

47   -ติดตามให้ความชว่ยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงาน กสผ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

48 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ 4 คร้ัง 1/4 24 ม.ค. 62 วงัทรายพูน/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

2/4 21 ม.ีค. 62 ทับคล้อ/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

3/4 15 พ.ค.62 ตะพานหิน/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

4/4 28 ก.ค. 62 บึงนาราง/นายวรัญญู พิสฐศาสน์

49 ปะชมุคณะกรรมการ ศพก.ระดับจงัหวดั 4 คร้ัง 1/4 15 ก.พ.62 กยศ /นางสาวอารีนาถ กณุที

2/4 5 เม.ย.62

3/4 5 ม.ิย. 62

4/4 14 ส.ค. 62

50 ฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าที่จดัท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 1 คร้ัง 22 ก.พ.62 กยศ/นางสาวน้ าทิพย ์วงเงิน

51 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศพก. ระดับจงัหวดั  อยา่งน้อย 3 คร้ัง แผนตาม ระบบ T&V กยศ/นางสาวน้ าทิพย ์วงเงิน

52 ติดตามการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ (ศพก.) 21 ก.พ. 62 กยศ /นางสาวอารีนาถ กณุที








