โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

รวมทัง้ สิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
1.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร
1) พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
– อาสาสมัครเกษตร
1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร
2.1 อบรมถ่ายทอดความรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด
2.2 จัดทาเวทีถ่ายทอดความรูก้ ารจัดทาแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
อบรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
อบรมครัง้ ที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2561
สถานที่ ณ สานักงานเกษตรอาเภอบางปลาม้า หมู่ที่ 4
ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูย้ ืมเงิน นายธนชาติ บุญมี
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
ปริมาณงาน
งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธค.60
มค.61 ก.พ.61 มีค.61 เมย.61
หน่วยนับ จานวน
75,650
33,120 26,420
2,401 8,500

ราย

20

8,000

สานักงานเกษตร
อาเภอบางปลาม้า

4,000

ราย
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2,600 กลุม่ ขนมไทยโบราณ
บ้านโพธิ์ศรี
ตาบลจรเข้ใหญ่
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

2,600

4,000

ผู้รับผิดชอบ
พค.61
23,450

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61
-

4,500

-

-

นายธนชาติ บุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
– เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
สู่ Smart Group
2) สัมมนาเครือข่ายกลุม่ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด
2. เสริมสร้างและพัฒนาศัยกภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
สู่ Smart Group
อบรมวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ กลุม่ ขนมไทยบ้านโพธิ์ศรี
ตาบลจรเข้ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูย้ ืมเงินราชการ นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
2) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรให้เป็นจุดเรียนรู้
ต้นแบบด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเคหกิจเกษตร
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นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการทาการเกษตรให้กับเด็กและ
เยาวชน
1) จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทาการเกษตร
ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยูใ่ น/นอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่าน
กระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกร
1.1) อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละฝึกทักษะกระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกร
อบรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
อบรมครัง้ ที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12 ตาบลบางปลาม้า
ผูย้ ืมเงินราชการ นายกิตติศักดิ์ แก้วไร่
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1.2) สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนา
กลุม่ ยุวเกษตรกร

หน่วยนับ

จานวน

ราย
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6,000 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
หมู่ที่ 12 ตาบล
บางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี

ธค.60

มค.61

3,000

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

5,000

– ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
1.1 จัดทาเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเมินสถานการณ์เพื่อ
วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทาแผนความต้องการเพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาหาร
1.2 อบรมถ่ายทอดความรูเ้ คหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน
– ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. สนับสนุนกลไกการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
อบรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
อบรมครัง้ ที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560
สถานที่ วัดขวาง หมู่ที่ 1 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูย้ ืมเงินราชการ นายวันชัย สงสุวงค์
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

ราย
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5,000 วัดขวาง หมู่ที่ 1
ตาบลโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

2,500

2.2 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขัน้ ต้น
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2,500

นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

หน่วยนับ

ธค.60

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

จานวน

1) อบรมด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตรขัน้ ต้น
2.3 พัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรุน่ ใหม่
1) อบรมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรุน่ ใหม่
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
4.1 สนับสนุนวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

2,000

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
1. ขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
1.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสูก่ ารปฏิบัติ (ปีที่ 1)
1.) ศึกษาดูงานต้นแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.) อบรมถ่ายทอดความรูว้ ิชาการแก่เกษตรกร
แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร
1.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูป

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบนั
1.1 แจ้งครัวเรือนเกษตรกรที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันให้ปรับปรุงข้อมูล
1.2 ค่าอินเตอร์เน็ตสาหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและ
วาดแปลง
2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
2.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง

2,891

11,564 อ.บางปลาม้า

390

420

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถีเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ววิถีเกษตร

หน ้า3/8

420

420

420

420

401

นายกิตติศักดิ์ แก้วไร่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

หน่วยนับ

จานวน

1. ถ่ายทอดความรูก้ ารท่องเที่ยววิถีเกษตรไปสูเ่ กษตรกร
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิน่
1.1 หลักสูตรระดับที่ 1
2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
- แปลงใหญ่ ปี 2560
- แปลงใหญ่ ปี 2561
2. พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา
2.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1. ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์หลังนา
1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์หลังนา
1.2 จัดทาแปลงเรียนรูก้ ารปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์หลังนา
1.3 ประชาสัมพันธ์งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์หลังนา
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง
1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกร
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสาปะหลัง
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาและเชือ่ มโยงเครือข่ายมันสาปะหลัง
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยและ
ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด GAP

หน ้า4/8

ธค.60

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

หน่วยนับ

จานวน

และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูกสับปะรด
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
1. พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วม
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
4. โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรมตลาดเกษตรกร
1. พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของเกษตรกร
1.1 อบรมเกษตรกรผูจ้ าหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร
3 หลักสูตร
2. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
2.1 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร
5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. แปลงปี 2560 (8 แปลง 360 ราย) แปลงปีที่ 2
1.1 ถ่ายทอดความรู้
1) วิเคราะห์จัดทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ
2) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การตลาด การบริหารจัดการกลุม่
3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
1.2 เชือ่ มโยงการตลาด
1) สนับสนุนการรวมกลุม่ มีการบริหารจัดการร่วมกัน
2. แปลงปี 2561 (3 แปลง 120 ราย) แปลงปีที่ 1
2.1 ถ่ายทอดความรู้
1) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer
และความเข้มแข็งของกลุม่ /องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
2.2 เชือ่ มโยงการตลาด
1) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรด้านการตลาดและ
เชือ่ มโยงการตลาด
3. บริหารจัดการ
3.1 บริหารจัดการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง
6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
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ธค.60

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

หน่วยนับ

จานวน

ศูนย์

1

5,000 อ.บางปลาม้า

ราย

10

4,000

ศูนย์

1

20,000 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
(ศดปช.) หมู่ที่ 7 ตาบลมะขามล้ม

ราย

30

18,000 กลุม่ ส่งเสริมการเกษตรรูป
แบบแปลงใหญ่ตาบลวัดดาว

ธค.60

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

กิจกรรมปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
1. ดาเนินการฝึกอบรม
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่
7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
1) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
อบรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลานคา หมู่ที่ 4 ตาบลโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ศพก.เครือข่าย)
อบรมครัง้ ที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผูย้ ืมเงินราชการ นายธวัชชัย นกสกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

5,000

ครัง้ ที่ 1
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน
ลานคา หมู่ที่ 4
ตาบลโคกคราม
ครัง้ ที่ 2
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)

2,000

นายธนชาติ บุญมี

2,000

นายธนชาติ บุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

2.2 เวทีเชือ่ มโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
1) ประชุมกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
2.3 เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. สนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1) จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
จัดงานวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่ 7 ตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูย้ ืมเงินราชการ นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ
ตาแหน่ง เกษตรอาเภอบางปลาม้า

2. พัฒนาเกษตรกรผู้นา
2.1 จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กับเกษตรกรผูน้ า
อบรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2560
อบรมครัง้ ที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2560
อบรมครัง้ ที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
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20,000

9,000

4,500

นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ
เกษตรอาเภอบางปลาม้า

4,500

นางสาวธัญญธร หมวดผา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

ธค.60

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

หน่วยนับ

จานวน

ศูนย์

1

4,000 ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 7
ตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

แปลง

1

2,500 ต. มะขามล้ม
อ.บางปลาม้า

ศจช.

1

5,000 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตาบลบางใหญ่ หมู่ที่ 6
ตาบลบางใหญ่ อาเภอ
บางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี

5,000

นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

ศจช.

1

5,000 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตาบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6
ตาบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

5,000

นายฐิติภัทร มีบุบผา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ

ณ กลุม่ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ตาบลวัดดาว
ผูย้ ืมเงินราชการ นางสาวธัญญธร หมวดผา
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
3. พัฒนาศูนย์เครือข่าย
3.1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1) จัดกระบวนการเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย
อบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7
ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า
ผูย้ ืมเงินราชการ นายวันชัย สงสุวงค์
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
2) จัดทาแปลงเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย

3.3 สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
1) จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
อบรมครัง้ ที่ 1
อบรมวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตาบลบางใหญ่

อบรมครัง้ ที่ 2
อบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลวัดโบส์ หมู่ที่ 6 ตาบลวัดโบสถ์
ผูย้ ืมเงินราชการ นายฐิติภัทร มีบุบผา
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

4,000

นายธวัชชัย นกสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

2,500

2) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer )
1. เตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคเกษตร
1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ให้เป็น Young
Smart Farmer

หน ้า7/8

นายธนชาติ บุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.60 พ.ย.60

2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)
2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
1) เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
แผนพัฒนาการผลิต และค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ
อบรมครัง้ ที่ 1
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมครัง้ ที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
หมู่ที่ 1 ตาบลมะขามล้ม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูย้ ืมเงินราชการ นายสุเมธ จันทรทา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยนับ

จานวน

ราย

23

8,050 ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
หมู่ที่ 1 ตาบลมะขามล้ม
อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

ธค.60

4,600

2) ส่งเสริมการรวมกลุม่ Smart Farmer
2.2 สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
9. โครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่
2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน ศพก.

หน ้า8/8

มค.61

ก.พ.61 มีค.61

เมย.61

พค.61

3,450

มิย.61 กค.62 สค.61 กย.61

นายกิตติศักดิ์ แก้วไร่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

