ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความมสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร
1.1 ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการเกษตร
1) พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
1.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร
1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัด
1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสม้ครเกษตรจ้งหว้ด
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเกษตร
2.1 อบรมถ่ายทอดความรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ
ระดับจังหวัด
2.2 จัดทาเวทีถ่ายทอดความรูก้ ารจัดทาแผน
การผลิตรายบุคคล (IFPP)
2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน
1.2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร สู่ Smart Group

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)
หน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แผนการดาเนินการ (6)
ปริมาณ
งบประมาณ
สถานที่
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
งาน
(3)
924 ราย

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
607,800

924 ราย
904 ราย
904 ราย
260 ราย
260 ราย

607,800
597,800
597,800
141,200
141,200

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

นายธนกฤต ถิน่ สาอางค์

2 ครัง้

2,800 สนง.กษจ.

17/2 ราย/ครั้ง

13,600 สนง.กษจ.

52 ราย

20,800 สนง.กษจ.

260 ราย

104,000 ศพก. 13 อาเภอ

644 ราย

456,600

354 ราย

135,800

80 ราย

ไตรมาสที่ 4

น.ส.ฉลองศรี สมฤาแสน

28,000 1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปผ้า ต.ท่าตูม อ.เมือง

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)

2) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ระดับจังหวัด
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่ Smart Group
2) อบรมเพิ่มประสิทธภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้เป็นจุดเรียนรู้ ต้นแบบด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
และเคหกิจเกษตร
3) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยม
การทาการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

40 ราย

169 ราย

(5)
2. กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
โพนบูรพา ต.โพนทอง
อ.เชียงยืน
3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
หนองบัวน้อย
ต.หนองคู อ.นาดูน
4. กลุ่มผู้ปลูกผัก
บ้านจอมศรี ต.ชื่นชม
อ.ชื่นชม
14,000 สนง.กษจ.

20 ราย

33,800 13 กลุ่ม
13 อาเภอ
กลุ่มละ 13 ราย
7,000 สนง.กษจ.

2 กลุ่ม

20,000 สนง.กษจ.

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
1) จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างทัศนคติ ค่านิยม
การทาการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน/นอก
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่มยว
เกษตรกร
1.1) อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละฝึกทักษะกระบวนการ
กลุ่มยุวเกษตรกร
1.2) สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
1.3 โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชน
1.1 จัดทาเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเมิน
สถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทาแผนความต้องการ
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
1.2 อบรมถ่ายทอดความรูเ้ คหกิจเกษตรเทคโนโลยี
การผลิตอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืช และการ
ถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน
1.3 จัดทากิจกรรมสร้างแหล่งอาหารสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
1.4 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
1. สนับสนุนกลไกการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

45 ราย

(5)

30 ราย

18,000 อ.บรบือ
อ.ยางสีสุราช
อ.นาเชือก
15,000 อ.บรบือ
อ.ยางสีสุราช
อ.นาเชือก
42,000

30 ราย

6,000 อ.นาเชือก

30 ราย

6,000 อ.นาเชือก

1 จุด

30,000 อ.นาเชือก

3 กลุ่ม

260 ราย

2 ครัง้

278,800

82,300 สนง. กษจ.มค.

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

น.ส.ฉลองศรี สมฤาแสน

นางอุดม อาจศิริ

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน
2.2 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
1) อบรมด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น

2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
แปรรูปเกษตรขั้นต้น

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1) เพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกร
ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ
(5)

260 ราย

91,000 สนง. กษจ.มค.

12 ราย

3,500 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกข้าว
บ้านหนองโน
ต.วังยาว
อ.โกสุมพิสัย
10,000 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกข้าว
บ้านหนองโน
ต.วังยาว
อ.โกสุมพิสัย

1 แห่ง

12 ราย

7,000 วิสาหกิจชุมชนผูป้ ลูก
และแปรูปสมุนไพร
อินทรีย์ บ.โนนตาล
ต.ท่าสองคอน
อ.เมือง

2.4 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุน่ ใหม่
1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุน่ ใหม่
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูว้ ิสาหกิจชุมชน
3.1 คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
1) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

140 ราย

1 ครัง้

45,500 13 อาเภอ

6,000 สนง. กษจ.มค.

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้
1) จัดทาชุดองค์ความรูเ้ พื่อขยายผลวิสาหกิจชุมชน
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
4.1 สนับสนุนวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2. กิจกรรม พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
1.5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม
1. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมอาชีพเสริมของเกษตรกร
ให้มีความยั่งยืน
2. ติดตามการดาเนินงานให้คาแนะนาและสรุปผล
โครงการ ประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. ธ.ก.ส.
2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2) ศึกษาดูงานกลุ่ม cluster จังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

1 ชุด
13 อาเภอ
20 ราย
20 ราย

(5)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

26,000 สนง.กษอ. 13 อาเภอ
10,000
10,000
8,000 อ.วาปีปทุม

2 ครัง้

2,000 อ.วาปีปทุม

1,350 ราย

165,000

1,350 ราย
1,350 ราย
150 ราย

165,000
165,000
42,000

30 ราย

ไตรมาสที่ 4

7,500 สนง. กษจ.มค.

20 ราย

150 ราย

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

30,000 อ.วาปีปทุม/30
อ.กันทรวิชัย/30
อ.เมืองฯ/30
อ.บรบือ/30
อ.นาดูน/30
12,000 อ.นาดูน/30

น.ส.เพ็ญจันทร์ ภูทองพัน

นายวัชระ เทพแพง

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ
(2)
2. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล
สู่การปฏิบัติ (ปีท1ี่ )
1) ศึกษาดูงานต้นแบบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2) อบรมถ่ายทอดความรูว้ ิชาการแก่เกษตรกร

3. สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
3.1 ดาเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2560 จานวน 1 ครัง้ (จัดในพื้นที่ที่มี
ปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)
2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ระหว่างเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561 จานวน 1 ครัง้ (จัดในพื้นที่ที่มี
ปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)
3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน)
ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
จานวน 1 ครัง้ ๆละ 2 วัน (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้าน
การเกษตรหลากหลาย)

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)
-

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
3,000

5 ราย

2,000 อ.พยัคฆภูมิพิสัย/1
อ.กันทรวิชัย/1
อ.เมืองฯ/1
อ.แกดา/1
อ.กุดรัง/1
1,000 อ.พยัคฆภูมิพิสัย/1
อ.กันทรวิชัย/1
อ.เมืองฯ/1
อ.แกดา/1
อ.กุดรัง/1
120,000

5 ราย

1,200 ราย
200 ราย

30,000 อ.นาเชือก

200 ราย

30,000 อ.แกดา

400 ราย

30,000 อ.กันทรวิชัย

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

(2)
4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) ไตรมาส 4 ระหว่าง
วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 จานวน 1 ครัง้
ครัง้ ละ 2 วัน (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)
3 แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร
1.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

งาน
(3)
400 ราย

งบประมาณ

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
30,000 อ.นาดูน

แห่ง

17,600

แห่ง

17,600

20 ราย

สถานที่

14,000 1. วสช.กลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรหนองบัวดง

2. วสช.ปลาส้มถอดก้าง
พ่อสมศักดิบ์ ้านเปลือยทอง
ต.ขามเฒ่าพัฒนา
อ.กันทรวิชัย

1 จังหวัด

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

นางอุดม อาจศิริ

ม. 4 ต. มิตรภาพ
อ.แกดา

1.2 ตรวจประเมินและขอเครือ่ งหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

3,600 1. วสช.กลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรหนองบัวดง
ม. 4 ต. มิตรภาพ อ.แกดา
2. วสช.ปลาส้มถอดก้าง
พ่อสมศักดิบ์ ้านเปลือยทอง
ต.ขามเฒ่าพัฒนา
อ.กันทรวิชัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

4
4.1

5
5.1

5.2

(2)
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
1.1 แจ้งครัวเรือนเกษตรกรที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ให้ปรับปรุงข้อมูล
1.2 ค่าอินเทอร์เน็ตสาหรับใช้กับ Tablet ในการ
ปรับปรุงทะเบียนและ วาดแปลง
1.3 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
2.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น
1.1 หลักสูตรระดับที่ 1
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และ
ศึกษาดูงาน
- แปลงใหญ่ ปี 2561

งาน
(3)
ครัวเรือน
ครัวเรือน

9,000 ครัวเรือน
หน่วย

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
700,400
700,400

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

น.ส.อริสรา ภูเด่นผา

9,000 สนง.กษจ. และ
สนง.กษอ. 13 อาเภอ
315,000 สนง.กษจ. และ
สนง.กษอ. 13 อาเภอ
สนง.กษจ. และ
สนง.กษอ. 13 อาเภอ

94,100 แปลง
376,400 สนง.กษอ. 13 อาเภอ
1,324 ราย 11,471,330
50 ราย
27,300
50 ราย

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

น.ส.เพ็ญจันทร์ ภูทองพัน

27,300

50 ราย
200 ราย
200 ราย

27,300 13 อาเภอ
309,600
309,600

200 ราย

160,000 อ.บรบือ 1/15
อ.กุดรัง 11/170
อ.ชื่นชม 1/15

นายไตรมิตร ตัง้ ตระกูล

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

(2)
1.2 ติดตามให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น
- แปลงใหญ่ ปี 2561

200 แปลง/ราย

80,000 อ.บรบือ 1/15
อ.กุดรัง 11/170
อ.ชื่นชม 1/15

1.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้เกษตร GAP
ในขั้นต้น
- แปลงใหญ่ ปี 2561

200 ราย

60,000 อ.บรบือ 1/15
อ.กุดรัง 11/170
อ.ชื่นชม 1/15

2. พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา
2.1 พัฒนาเกษตรกร GAP อาสาพร้อมเจ้าหน้าที่
และศึกษาดูงาน
5.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกร
1.2 จัดทาแปลงเรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสาปะหลัง
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย
มันสาปะหลัง

30 ราย

(5)

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

9,600 สนง.กษจ.

295 ราย

441,200

115 ราย

96,000

100 ราย
2 กลุ่ม

70,000 อ.ชืน่ ชม, อ.บรบือ
20,000 อ.ชืน่ ชม, อ.บรบือ

15 ราย

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

6,000 สนง.กษจ.

น.ส.เพ็ญจันทร์ ภูทองพัน

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ
(2)
2) ส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคง
ด้านอาหาร
1. พัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืชตระกูลถั่วชุมชน
1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)
80 ราย

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
305,200

80 ราย

32,000 อ.เมือง/20
อ.ชื่นชม/20
อ.กันทรวิชัย/20
อ.ยางสีสุราช/20
39,250 อ.เมือง/20
อ.ชื่นชม/20
อ.กันทรวิชัย/20
อ.ยางสีสุราช/20
204,750 อ.เมือง/20
อ.ชื่นชม/20
อ.กันทรวิชัย/20
อ.ยางสีสุราช/20
1,200 อ.เมือง/20
อ.ชื่นชม/20
อ.กันทรวิชัย/20
อ.ยางสีสุราช/20

1.2 จัดทาแปลงเรียนรูก้ ารผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืช
ตระกูลถั่ว ปี 2561 (ถั่วเหลือง 2 ศูนย์ และถั่วลิสง 2 ศูนย์)

4 ศูนย์

1.3 จัดทาแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืช
ตระกูลถั่ว ปี 2561 (ถั่วเหลือง 2 ศูนย์ และถั่วลิสง 2 ศูนย์)

4 ศูนย์

1.4 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล

80 ราย

2. พัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ
2.1 คัดเลือกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืชตระกูลถั่วต้นแบบ

4 ศูนย์

4,000 อ.เมือง/1
อ.ชื่นชม/1
อ.กันทรวิชัย/1
อ.ยางสีสุราช/1

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)
น.ส.เพ็ญจันทร์ ภูทองพัน

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
3. ประชาสัมพันธ์
3.1 รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุด์ ี

3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 อบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกอ้อยและ ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร
5.4 โครงการตลาดเกษตรกร
กิจกรรม ตลาดเกษตรกร
1. พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของเกษตรกร
1.1 อบรมเกษตรกรผู้จาหน่ายสินค้าเกษตร
ในตลาดเกษตรกร 3 หลักสูตร
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร
5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. แปลงปี 2559 (172 แปลง 11,260 ราย)
(41.1560 ลบ.) แปลงปีที่ 3
1.1 ถ่ายทอดความรู้
1) วิเคราะห์จัดทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ
2) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณถภาพการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม
3) พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

4 ศูนย์

(5)

100 ราย

24,000 อ.เมือง/1
อ.ชื่นชม/1
อ.กันทรวิชัย/1
อ.ยางสีสุราช/1
40,000

100 ราย

40,000 13 อาเภอ

1 จังหวัด
1 จังหวัด

30,500
30,500

15 ราย

10,500 อ.นาเชือก

1 แห่ง
32 แปลง
32 แปลง

80 ราย
80 ราย
80 ราย

20,000 อ.นาเชือก
8,230,000
8,230,000

16,000 อ.บรบือ/30
อ.โกสุมพิสัย/50
16,000 อ.บรบือ/30
อ.โกสุมพิสัย/50
16,000 อ.บรบือ/30
อ.โกสุมพิสัย/50

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

นายสุทธินยั จันทะสอน

นายธนกฤต ถิน่ สาอางค์

นายไตรมิตร ตัง้ ตระกูล

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

(2)
1.2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
1) สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป

1 แปลง

200,000 อ.บรบือ
อ.โกสุมพิสัย

2. แปลงปี 2560 (742 แปลง 38,320 ราย)
(179.200 ลบ.) แปลงปีที่ 2
2.1 ถ่ายทอดความรู้
1) วิเคราะห์จัดทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ

860 ราย

172,000 อ.เมือง/50
อ.นาดูน/50
อ.ยางฯ/50
อ.ชื่นชม/50
อ.กันทรฯ/50
อ.กุดรัง/610
172,000 อ.เมือง/50
อ.นาดูน/50
อ.ยางฯ/50
อ.ชื่นชม/50
อ.กันทรฯ/50
อ.กุดรัง/610
172,000 อ.เมือง/50
อ.นาดูน/50
อ.ยางฯ/50
อ.ชื่นชม/50
อ.กันทรฯ/50
อ.กุดรัง/610

2) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การตลาด บริหารจัดการกลุ่ม

860 ราย

3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

860 ราย

(5)

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

(2)
2.2 บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร
1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต

18 แปลง

2.3 เชื่อมโยงการตลาด
1) สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน

860 ราย

172,000 อ.เมือง/50
อ.นาดูน/50
อ.ยางสีสุราช/50
อ.ชื่นชม/50
อ.กันทรฯ/50
อ.กุดรัง/610

620 ราย

124,000 อ.บรบือ/67
อ.กุดรัง/523
อ.ชื่นชม/30

620 ราย

124,000 อ.บรบือ/67
อ.กุดรัง/523
อ.ชื่นชม/30
3,120,000 อ.บรบือ/1
อ.กุดรัง/11
อ.ชื่นชม/1

3. แปลงปี 2561 (466 แปลง 23,280 ราย)
(128.084 ลบ.) แปลงปีที่ 1
3.1 การเตรียมการ
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
และแผนรายแปลง
3.2 ถ่ายทอดความรู้
1) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรด้านการลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2) ส่งเสริมการจัดทาแปลงเรียนรูเ้ พิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

13 แปลง

(5)

3,600,000 อ.เมือง/1
อ.นาดูน/1
อ.ยางสีสุราช/1
อ.ชื่นชม/1
อ.กันทรวิชัย/1
อ.กุดรัง/13

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ
(2)
3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer
และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน
3.3 เชื่อมโยงตลาด
1) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกร
ด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด
4. บริหารจัดการ
4.1 บริหารจัดการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง

5.6 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
กิจกรรม บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-map
1.1 อบรมให้ความรูก้ ารปลูกพืชทางเลือกใหม่
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็นในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน
5.7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
กิจกรรม ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
1. บริหารโครงการ
1.1 ติดตามประเมินผล
- จังหวัด
2. ดาเนินงานฝึกอบรม
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)
620 ราย

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
124,000 อ.บรบือ/67
อ.กุดรัง/523
อ.ชื่นชม/30

620 ราย

124,000 อ.บรบือ/67
อ.กุดรัง/523
อ.ชื่นชม/30

1,560 ราย

120 ไร่

78,000 อ.บรบือ/80
อ.กุดรัง/1,450
อ.ชื่นชม/30
308,000

120 ไร่

308,000

40 ราย
120 ไร่

8,000 อ.โกสุมพิสัย
300,000 อ.โกสุมพิสัย

ครัวเรือน
ครัวเรือน

123,700
123,700

1 จังหวัด

1,500 สนง.กษจ.

26 ราย

18,200 สนง.กษจ.

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

นายสุทธินยั จันทะสอน

น.ส.อริสรา ภูเด่นผา

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่
แปลงเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรรมทางเลือก
5.8 โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
1. พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
1) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
2.2 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) ประชุมกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด
2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. สนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
3.2 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร
แก่ ศพก.
4. พัฒนาเกษตรกรผู้นา
4.1 จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กับเกษตรกรผู้นา
5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ ศดปช.

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ

26 แปลง

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

104,000 13 อาเภอ

13 ศูนย์

1,242,630

13 ศูนย์

1,242,630

13 ศูนย์

(5)

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

65,000 ศพก.

น.ส.เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย
น.ส.เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย

130 ราย

26 ราย
131 ราย

52,000 ศพก.

15,600 ศพก.
157,200 สนง.กษจ.

น.ส.อริสรา ภูเด่นผา
น.ส.เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย

13 ศูนย์
13 ศูนย์

260,000 ศพก.
49,400 ศพก.
น.ส.เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย

390 ราย

234,000 ศพก.
น.ส.ศุภลักษณ์ แพงไธสงค์

13 ศูนย์

91,000 13 อาเภอ

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ปริมาณ

(2)
2) จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด
3) ประกวด ศดปช.ดีเด่น
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
1) จัดกระบวนการเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย
2) จัดทาแปลงเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย
3) สนับสนุนการให้บริการวิชาการและการตรวจ
วิเคราะห์ดิน
5.3 สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
1) จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน
2) จัดทาแปลงเรียนรูแ้ ละทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์
ในชุมชน
3) สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช
4) จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.
5) คัดเลือก ศจช.ดีเด่น
5.4 ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่
1) การติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช
1.1) สารวจแปลงติดตามสถานการณ์/แปลง
เฝ้าระวังศัตรูพืช
5.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
1. เตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุน่ ใหม่เพื่อเข้าสู่
ภาคเกษตร
1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ให้เป็น
Young Smart Farmer

งาน
(3)
13 ศูนย์
1 จังหวัด

งบประมาณ

สถานที่

(บาท)
ดาเนินการ
(4)
(5)
13,650 สนง.กษจ.
5,000 13 อาเภอ

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)

น.ส.ศุภลักษณ์ แพงไธสงค์

13 ศูนย์
13 แปลง
1 จังหวัด

52,000 13 อาเภอ
32,500 13 อาเภอ
11,000 สนง.กษจ.
น.ส.เทพวดี นุ๊ดี

26 ศจช.
2 แปลง
26 ศจช.
26 ราย
1 จังหวัด

130,000 13 อาเภอ
8,000 อ.กันทรวิชัย
อ.นาดูน
39,000 13 อาเภอ
10,400 สนง.กษจ.
5,000 13 อาเภอ
น.ส.เทพวดี นุ๊ดี

27 แปลง
579 ราย
579 ราย

11,880 13 อาเภอ
288,400
288,400
น.ส.ฉลองศรี สมฤาแสน

35 ราย

42,000 13 อาเภอ

ที่

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

(2)
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
(Smart Farmer)
1) เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา
Smart Farmer ต้นแบบ
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer
2.2 สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
5.10 โครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม เกษตรอินทรีย์
1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษา
ดูงาน
2. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น
3. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่
4. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใน 3 จังหวัดนาร่อง

ปริมาณ

งบประมาณ

สถานที่

งาน
(3)

(บาท)
(4)

ดาเนินการ
(5)

ไตรมาสที่ 1

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ผู้รับผิดชอบ
(7)
นายธนกฤต ถิน่ สาอางค์

544 ราย

190,400 ศพก. 13 อาเภอ

1 กลุ่ม
65 ราย
200 ราย
200 ราย
200 ราย

30,000 อาเภอนาดูน
26,000 สนง.กษจ.
470,000
470,000
160,000 13 อาเภอ

200 ราย
1 แปลง
1 แปลง

80,000 13 อาเภอ
30,000 อ.โกสุมพิสัย
200,000 อ.นาดูน

นายสุทธินยั จันทะสอน

