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แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1.กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

   ถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร

   1.1 พัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร

    - อาสาสมัครเกษตร

    2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

      2.1 เวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอ 4 จังหวัด 4 จังหวัด

      2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 25 5,000 สนง.กษอ. 25 5,000 พวงทอง

      (อําเภอละ 25 ราย อําเภอ 5,000 บาท)

1.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

    - เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร

    1. สงเสริมและพัฒนากลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง

      1.1 จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 เพ่ือวิเคราะหศักยภาพและจัดทํา

แผนพัฒนากลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร สู Smart Group และจัดทํา IFPP รายกลุม

15 6,000 สนง.กษอ. 15 6,000 พวงทอง

      1.2 จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาองคความรูและทักษะการเปน

ผูประกอบการเกษตรตามแผน IFPP

10 4,000 สนง.กษอ. 10 4,000 พวงทอง

    2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร

       2.2 พัฒนาสักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรยีมความพรอมสู Smart 

Group

           1) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะ 1 10 2,000 สนง.กษอ. 10 2,000 พวงทอง

           2) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะ 2 10 2,000 สนง.กษอ. 10 2,000 พวงทอง

    3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร

       3.1 เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง

           1) พัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกรเพื่อเตรยีมความพรอมสู Smart Group

               1.1) จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลมยุวเกษตรกร 15 3,000 วังสําโรง 15 3,000 พวงทอง

                 ( 12 อําเภอๆละ 15 ราย อําเภอละ 3,000 บาท)

รายละเอียดงบประมาณ

สถานท่ี

ดําเนินการ(5)
งบประมาณ

 (บาท)
ปริมาณงาน

ไตรมาสที่ 4
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม- โครงการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ก.ย.-63มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63

 แผนการฝกอบรม/สัมมนาโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใชงบประมาณป 2562 ไปพลางกอน) (2.3)

หนวยงาน   สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ก.ค.-63 ส.ค.-63ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63

แผนการดําเนินการ (6)
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- ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2. สงเสริมและพัมนากิจการวิสาหกิจชุมชน

    2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

         1) สงเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ 20 4,000 สนง.กษอ. 20 4,000 พวงทอง

                (อําเภอละ 20 ราย อําเภอละ 4,000 บาท )

4. สนับสนุนการปฎิบัติงานดานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

     4.1 สนันบสนุนการดําเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1 2,000 สนง.กษอ. 1 2,000   พวงทอง

           ( 12อําเภอๆละ 2,000 บาท)

1.3 สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

 - สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล)

1. พัฒนาการผลิตไมผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

1.1 อบรมเกษตรกร 30 10,500 สนง.กษอ. 30 10,500 กิตติศักดิ/์ชลิตา

แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม

1. โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1.1 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

        1) ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรูภายในฟารม/ศูนย 1 จังหวัด จังหวัด

2. สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี

2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี

        1) การดําเนินการเปดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

           1.2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 150 30,000 ภูมิ 150 30,000 กิตติศักดิ/์ชลิตา

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

  1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป

     กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาแปรรูป

    1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบรหิารจัดการการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 10 4,000 วังสําโรง 10 4000 พวงทอง

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1.โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

   1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน 1,225      3,675       สนง.กษอ. 1255 3,675   ธีรภัทร

    2. คาอินเตอรเน็ตสําหรับใชกับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร         

              และวาดแปลง(คาสาธารณูปโภค)

3 7,200       สนง.กษอ. 3 1,200 3 1,200   3 1,200   3 1,200 3 1,200 3 1,200   ธีรภัทร
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  3. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง 28 140         สนง.กษอ. 28 140 ธีรภัทร

แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร

1.1 กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง

1. จัดเวทีชุมชนเตรียมความพรอมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลาย ตาม

ความตองการของตลาด ระดับตําบล

120 3,600 สนง.กษอ. 120 3,600 กิตติศักดิ/์ชลิตา

2. คาวัสดุอุปกรณ ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย 120 28,560 บางมูลนาก 30 7,140   30 7,140   30 7,140 30 7,140 กิตติศักดิ/์ชลิตา

 2. โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรมสงเสริมการใชเครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร

 1. สรางชางเกษตรทองถ่ินประจําแปลงใหญ

    1.1 อบรมชางเกษตรทองถิ่น หลักสูตรระดับที่ 1ปญ.ขาว ป 59-62 แปลงละ 1ราย 50 จังหวัด 5 จังหวัด

3.2 กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

  สงเสริมและใหบริการจัดการศัตรูพืชสําคัญในพ้ืนที่ผลิตสินคาเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)

  1.2 สงเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม (มะพราวและปาลมน้ํามัน)

       - จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม 50 จังหวัด 2 จังหวัด

4. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

4. การบริหารจัดการโครงการ

   1) ประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการเครือขายศพก. และแปลงใหญ 

ระดับอําเภอ (อําเภอละ 4 ครั้ง อําเภอ 9,800 บาท)

4 9,800 ศพก. 1 2,450 1 2,450 1 2,450 1 2,450 ธีรภัทร

2) ประชุมเชื่อมโยงการดําเนินงานคณะกรรมการเครือขาย

       ศพก. และแปลงใหญ ระดับจังหวัด

4 จังหวัด 1 1 1 1 จังหวัด

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

    กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

      2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

         2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer

        1) อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 20 8,000 สนง.กษอ. 20 8,000 พวงทอง

          (2 ครั้ง อําเภอละ 20 ราย อําเภอละ 8,000 บาท)

7. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

     1.1 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 1        5,000 ศพก. 1 5000 กนกพร

          (12 อําเภอๆละ 5,000 บาท)

     1.2 พัฒนาศูนยเครอืขายอ่ืนๆ (12 อําเภอๆละ 3 ศูนยๆละ 5,000 บาท) 3 15,000 บางไผ เนิน

มะกอก หอไกร

3 15,000 กนกพร
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  2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

     2.1 ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการเครือขาย ศพก.

          2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอําเภอ  (4 ครั้ง/ป) 4      12,000 ศพก. 1 3,000   1 3,000 1 3,000 1 3,000 กนกพร

              (15 รายๆละ 200 บาท 1 ครั้ง/โอนแลว 2 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง)

  3. สนับสนุนการใหบริการของ ศพก.

    3.1 จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตน 1 20,000     ศพก. 1 20,000 กนกพร

         ฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) (12 อําเภอๆละ 20,000 บาท)

    3.2 สนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร 1 1,200       ศพก. 1 1,200   กนกพร

         (12 อําเภอๆละ 1,200 บาท)

  4. พัฒนาเกษตรกร

     4.1 จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา ( 3 ครั้ง/ป) 3 18,000     ศพก. 1 6,000   1 6,000 1 6,000 กนกพร

       (12 อําเภอๆละ 30 รายๆละ 200 บาท 1 ครั้ง/โอนแลว 1 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง)

  5. พัฒนาศูนยเครอืขาย

     5.1 การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

          1) จัดกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกรดานการจัดการศัตรูพืชใหกับสมาชิก 

ศจช. (อําเภอละ 1 ครั้ง 12 อําเภอๆละ2ศูนยๆละ 6,000 บาท)

2 12,000 วังสําโรง หอไกร 2 12,000 กนกพร

     5.2 การดําเนินงานแปลงติดตามสถานการณและการเตือนการระบาดศัตรูพืช

ของศูนยจัดการศัตรพูืชชุมชนและพื้นที่เส่ียง

           - สนับสนุนการสาํรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณศตัรูพืช 49 จังหวัด 10 จังหวัด

     5.4 พัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)

           1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช. (อําเภอละ 9,000 บาท) 12 จังหวัด 3 จังหวัด

     5.5 ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ

           - จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 1 4,000 บางไผ 1 4000 กนกพร

              (12อําเภอๆละ1ศูนยๆละ4,000 บาท)

4/4


