
ที่ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หน้า

1 โครงการอาสาสมัครเกษตร 145 ราย 56,280 1-2

2 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตร 308 ราย 87,800 3-5

3 โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 30 ราย 35,000 6

4 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 210 ราย 178,400 7-8

5 โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) 4 ชนิด 54,000 9

6 โครงการสนับสนุนเกษตกรกรชาวสวนยางรายยอยประกอบอาชีพเสริม 20 ราย 11,400 10

7 โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 102 ราย 75,400 11-13

8 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป 2 แหง 114,000 14

9 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 18,000 ครัวเรือน 181,000 15-16

10 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีเกษตร 1 แหง 7,000 17

11 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน 90 ราย 63,000 18

12 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 442 ราย 549,000 19-21

13 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 19 แปลง 1,875,100 22-27

14 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร 1 แหง 62,000 28

15 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 270 ราย 288,000 29-30

16 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  8 ศูนย 637 ราย 937,200 31-34

17 โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณและเหมาะสม 200 ราย 638,000 35-36

กับศักยภาพพื้นที่ภาคใต

รวม  17 โครงการ 2,477 ราย 5,212,580



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

1 โครงการอาสาสมัครเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เกษตรกร

   1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 15 คน 3,000  นางสาวเสาวลักษณ์

   1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 10 ราย 2,000  จริยหัตถะกิจ

นวส.ปฏิบัติการ

จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 1

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 1 

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 2

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอาสาสมัครเกษตร (ตอ)

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

    2.1 จัดเวทีเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมกระบวนการ (120 ราย) (48,000) เกษตรกร

         ปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ระดับจังหวัด นางสาวเสาวลักษณ์

15 ราย 6,000  เมือง จริยหัตถะกิจ

15 ราย 6,000  กะปง นวส.ปฏิบัติการ

15 ราย 6,000  ตะกั่วทุง

15 ราย 6,000  ตะกั่วปา

15 ราย 6,000  ทับปุด

15 ราย 6,000  ทายเหมือง

15 ราย 6,000  คุระบุรี

15 ราย 6,000  เกาะยาว

3. เผยแพร/ประชาสัมพันธงานอาสาสมัครเกษตร

   3.1 จัดทําบัตรประจําตัวอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 328 ใบ 3,280  

ทุกอําเภอ

จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบลอําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 2 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

2 โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. เสริมสรางและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร เกษตรกร

   1.1 สงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรใหมีความเขมแข็ง นางสาวเสาวลักษณ์

     1) สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด 56 ราย 22,400 จริยหัตถะกิจ

2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร นางสาวอรวรรณ พานิกร

   2.1 พัฒนากลุมแมบานเกษตรกรเปนแหลงเรียนรูตนแบบดานการ นวส. ปฏิบัติการ

        พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

        1) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ วิเคราะห 20 ราย 4,000  

            พื้นที่และจัดทําแผนการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูตนแบบ

            ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 3 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 4

ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตร (ตอ)

       2) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเปนวิทยาก 20 ราย 4,000  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

         แหลงเรียนรูตนแบบดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน เกษตรกร

      3) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 3 สรุปและประเมินแหลงเรียนรู 20 ราย 4,000  นางสาวอรวรรณ พานิกร

          ตนแบบดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน นวส. ปฏิบัติการ

      4) สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุมเปนแหลงเรียนรูตนแบบ 1 กลุม 15,000 

          ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

  2.2 พัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู

       Smart Group

      1) จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ 51 ราย 10,200 

          วิเคราะหพื้นที่ จัดทําแผนการพัฒนากลุมสู  Smart Group

       2) จัดกระบวนการเรียนรู ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสู 51 ราย 10,200 

           Smart Group

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หนา 4 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตร (ตอ)

3. เสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

    3.1 สรางทัศนคติที่ดีและปลูกฝงคานิยมการทําการเกษตร เกษตรกร

          ใหกับเด็กและเยาวชน นางสาวอรวรรณ พานิกร

          1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร นวส. ปฏิบัติการ

          2) จัดกระบวนการเรียนรูและสรางทัศนคติ คานิยมการทํา (90 ราย) (18,000)

              การเกษตรใหกับเด็กและเยาวชนที่อยูใน/นอกโรงเรียนและ 6,000  คุระบุรี

              สถาบันอุดมศึกษาผานกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร 6,000  ท้ายเหมือง

           - อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร 6,000  ตะกั�วทุ่ง

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 5 

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

3 โครงการสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหาร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

ในครัวเรือนและชุมชน เกษตรกร

1. จัดกระบวนการเรียนรูระยะที่ 1 เพื่อสรางการรับรูเรื่องการสงเสริมความ 30 ราย 6,000  นางสาวอรวรรณ พานิกร

   มั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประเมินสถานการณเพื่อวิเคราะห นวส. ปฏิบัติการ

  พื้นที่ และจัดทําแผนสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน

2. จัดกระบวนการเรียนรูระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะดานเคหกิจเกษตร 30 ราย 6,000  

   เทคโนโลยีการผลิตอาหาร สงเสริมการปลูกพืชและการถนอมอาหาร

   เพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

3. สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อจัดทํากิจกรรมสรางแหลงอาหารในครัวเรือน 1 จุด 23,000 

   และชุมชน

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 6 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบลอําเภอ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 4



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

4 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. สนับสนุนกลไกการดําเนินงานตาม พ .ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร

    1.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 1 ครั้ง 39,900 นางสาวอรสา ช่วยบํารุง

    1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะทํางาน 3 ครั้ง 18,000 นวส. ชํานาญการ

          ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

          หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

2. สงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

    2.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

         1) ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 160 ราย 64,000 

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 7 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

    2.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร

         1) เพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการ 10 ราย 3,500  นางสาวอรสา ช่วยบํารุง

              แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร นวส. ชํานาญการ

    2.3 พัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุนใหม 40 ราย 16,000 

3. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตนแบบ

    3.1 คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเดน (ตนแบบ) 1 ครั้ง 9,000  

    3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเดน (ตนแบบ) เปนแหลงเรียนรู 1 แหง 12,000 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

   4.1 สนับสนุนวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอรในการดําเนินงาน 8 อําเภอ 16,000 

        ดานทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดดําเนินการ

(อําเภอละ 2,000 บาท)

ทุกอําเภอ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 8 

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

5 โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม การผลิต

    1.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับจังหวัด 3 ครั้ง 30,000  นางสาวเพชรดา เพ็งตา

    1.2 ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณผลไมระดับอําเภอ 8 อําเภอ 24,000  นวส.ชํานาญการ

          (จัดประชุมอําเภอละ 3 ครั้ง)

จังหวัดดําเนินการ

ทุกอําเภอ

(อําเภอละ 3,000 บาท)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 9

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร

6 โครงการสนับสนุนเกษตกรกรชาวสวนยางรายยอยประกอบอาชีพเสริม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. พัฒนากิจกรรมอาชีพเสริมในสวนยางพาราของเกษตรกร ใหเปนเกษตร 20 ราย 4,000  การผลิต

    ผสมผสานที่มีการบริหารทรัพยากรภายในฟารมหมุนเวียนเกื้อกูลกัน ตะกั่วทุง นางสาวอรทัย ทองรักขาว

    อยางมีประสิทธิภาพ นวส. ปฏิบัติการ

2. พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเปนตนแบบ (4 แปลง) *5,000

   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 แปลง ทายเหมือง

1 แปลง เมือง

2 แปลง ตะกั่วทุง

3. ติดตามการดําเนินงานใหคําแนะนํา และสรุปผลโครงการประเมินผล 40 ครั้ง 2,400  

    การประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    เชน กยท ธ.ก.ส. โดยการจัดเก็บขอมูล หมายเหตุ : * จังหวัดเบิกจาย 

ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 10 

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบลอําเภอ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

7 โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การผลิต

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นางสาวอรทัย ทองรักขาว

    1.1 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน นวส. ปฏิบัติการ

         1) อบรมถายทอดความรูเกษตรกร (90 ราย) (18,000)

             - ระยะที่ 3 30 ราย 6,000     ลําภี ทายเหมือง

             - ระยะที่ 4 30 ราย 6,000     โคกกลอย ตะกั่วทุง

             - ระยะที่ 5 30 ราย 6,000     กะปง กะปง

         2) สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ

             2.1) ศึกษาดูงาน 1 กลุม 12,000    

             2.2) อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 กลุม 6,000     

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 11 

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การผลิต

      1.2 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสูการปฏิบัติ (ปที่ 2) นางสาวอรทัย ทองรักขาว

         1) อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช 5 ราย 1,000 นวส. ปฏิบัติการ

         2) สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรู

             2.1) สนับสนุนการทําแปลงเรียนรู (2 แปลง) *(10,000)

5,000      เมือง

5,000      คุระบุรี

          3) ติดตามใหคําแนะนําและสรุปผล 1 ครั้ง 2,000      

          หมายเหตุ : * จังหวัดเบิกจาย 

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดดําเนินการ

อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 12 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ํา

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การผลิต

2. สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นางสาวอรทัย ทองรักขาว

    2.1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นวส. ปฏิบัติการ

         1) อบรมครู นักเรียน และผูปกครอง 12 ราย 2,400

         2) จัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 2 โรงเรียน *(14,000)

             - โรงเรียนศศช. ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 7,000      4 เกาะพระทอง คุระบุรี

             - โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 7,000      5 ลําแกน ทายเหมือง

         3) สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู 20 ราย *(10,000)

             - โรงเรียนศศช. ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 5,000      4 เกาะพระทอง คุระบุรี

             - โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 5,000      5 ลําแกน ทายเหมือง

          หมายเหตุ : * จังหวัดเบิกจาย 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 13 



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล

8 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป

1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 20 ราย 14,000 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

2. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปวิสาหกิจชุมชน เชน ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที่ 2 แหง 100,000 เกษตรกร

   ผลิต/ตรวจประเมินและขอเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ นางสาวอรสา ช่วยบํารุง

   เชน อย. ฮาลาล GMP Primary GMP เปนตน/ออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ นวส. ชํานาญการ

   หรือ ผลิตภัณฑใหม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 14

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

9 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน กลุมยุทธศาสตร

   1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร (18,000 ครัวเรือน) (44,000) และสารสนเทศ

         ใหเปนปจจุบัน นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ

        - ระดับอําเภอ 2,500        5,500   เมืองพังงา นวส. ปฏิบัติการ

1,800        3,960   กะปง

2,800        6,160   ตะกั�วทุ่ง

2,400        5,280   ตะกั�วป่า

2,200        4,840   ทับปุด

3,400        7,480   ท้ายเหมือง

1,900        4,180   คุระบุรี

1,000        2,200   เกาะยาว

         - ระดับจังหวัด 4,400   จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 4

ทุกอําเภอ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 15

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ตอ) กลุมยุทธศาสตร

   1.2 คาอินเทอรเน็ตสําหรับใชกับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียน 96,000 และสารสนเทศ

        และวาดแปลง (คาสาธารณูปโภค) นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ

2. ตรวจสอบขอมูล นวส. ปฏิบัติการ

    2.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง (6,200 แปลง) (31,000)

526          2,630   เมืองพังงา

964          4,820   กะปง

1,198        5,990   ตะกั�วทุ่ง

434          2,170   ตะกั�วป่า

851          4,255   ทับปุด

976          4,880   ท้ายเหมือง

446          2,230   คุระบุรี

805          4,025   เกาะยาว

3. อํานวยการ 10,000 

ทุกอําเภอ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 16

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที� แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เป้าหมาย ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

10 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถีเกษตร

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยววิถีเกษตร

 1. จัดเวทีการสรางเครือขายการทองเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน 20 ราย 7,000     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกร

นางสาวอรสา ช่วยบํารุง

นวส. ชํานาญการ

ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หน้า 17

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื�นที�ดําเนินการ

หมู่ที� ตําบล อําเภอ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

11 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน การผลิต

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

    1.1 สงเสริมการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันตอไร นวส. ชํานาญการ

          และลดตนทุนการผลิต

         1) ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน (90 ราย) (63,000)

             (จัดประชุมอําเภอละ 2 ครั้ง) 30 ราย 21,000   เมือง

30 ราย 21,000   ตะกั่วปา

30 ราย 21,000   ทายเหมือง

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 18

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

12 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน การผลิต

1. ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP นางพิไลลักษณ์

   1.1 อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน (332 ราย) (265,600) พูนเพียรจัด

         (จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน) นวส. ปฏิบัติการ

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 41 32,800 ทุ่งคาโงก เมือง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 48 38,400 บางไทร ตะกั�วป่า

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 29 23,200 บางเตย เมือง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 25 20,000 บางเหรียง ทับปุด

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 25 20,000 ท่านา กะปง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 27 21,600 กะปง กะปง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 32 25,600 บางม่วง ตะกั�วป่า

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 33 26,400 ถํ�า ตะกั�วทุ่ง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 32 25,600 คุระ คุระบุรี

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 40 32,000 บางวัน คุระบุรี

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 19 

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

พื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 4



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร (ตอ)

   1.2 ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจประเมินแปลงเบื้องตน (332 ราย) (132,800) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 41 8,200     ทุ่งคาโงก เมือง การผลิต

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 48 9,600     บางไทร ตะกั�วป่า นางพิไลลักษณ์

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 29 5,800     บางเตย เมือง พูนเพียรจัด

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 25 5,000     บางเหรียง ทับปุด นวส. ปฏิบัติการ

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 25 5,000     ท่านา กะปง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 27 5,400     กะปง กะปง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 32 6,400     บางม่วง ตะกั�วป่า

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 33 6,600     ถํ�า ตะกั�วทุ่ง

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 32 6,400     คุระ คุระบุรี

          - แปลงใหญปาลมน้ํามัน ป 60 40 8,000     บางวัน คุระบุรี

          - ระดับจังหวัด 66,400    

   1.3 นํารองจุดบริหารจัดการสารตกคางในพืชผลเกษตร GAP 1 จุด 7,000     

         - แปลงใหญขมิ้น ถ้ําทองหลาง ทับปุด

   1.4 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคาเกษตร GAP ในขั้นตน 332 ราย 66,400    

2. พัฒนาเครือขายเกษตรกร GAP อาสา

    2.1 พัฒนาเครือขายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน 19 ราย 15,200    จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 20 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที� แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เป้าหมาย ประมาณ ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย (บาท) ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร (ตอ) กลุ่มอารักขาพืช

กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร นางสาวเกษรินทร์ ยะระ

1. สงเสริมและใหบริการการจัดการศัตรูพืชสําคัญในพื้นที่ผลิตสินคาเกษตร นวส.ปฏิบัติการ

    1.1 จัดการศัตรูพืชตระกูลปาลม (มะพราวและปาลมน้ํามัน)

         1) จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูมะพราวและปาลมน้ํามัน 60 ราย 12,000 

         2) แปลงเรียนรูการจัดการศัตรูมะพราวและปาลมน้ํามัน     1 แปลง 20,000 

    1.2 จัดการศัตรูยางพารา

         1) จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูยางพารา 50 ราย 10,000 

         2) จัดทําแปลงเรียนรูการควบคุมศัตรูยางพารา 1 แปลง 20,000 จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 21 

พื�นที�ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมู่ที� ตําบลอําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

13 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ การผลิต

กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

1. วิเคราะหจัดเวทีจัดทําแผน/ปรับปรุงขอมูล (แปลงป 60-61-62) (19 แปลง) (61,000) นวส. ชํานาญการ

    แปลงป 60 

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 4,000        ทุ่งคาโงก เมือง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        บางเตย เมือง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        ท่านา กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        กะปง กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        ถํ�า ตะกั�วทุ่ง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 4,000        บางไทร ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        บางม่วง ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        บางเหรียง ทับปุด

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        บางวัน คุระบุรี

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        คุระ คุระบุรี

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 22 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

1. วิเคราะหจัดเวทีจัดทําแผน/ปรับปรุงขอมูล การผลิต

    แปลงป 61 นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

           - ยางพารา (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 3,000        ทาอยู/หลอยูง ตะกั่วทุง นวส. ชํานาญการ

         - ยางพารา (สหกรณปากพู) 1 แปลง 3,000        ทานา กะปง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณในโตน) 1 แปลง 3,000        ปากอ/นบปริง เมือง

         - ยางพารา (สหกรณเกาะยาว) 1 แปลง 3,000        เกาะยาวนอย เกาะยาว

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณหานหงส-ตากแดด) 1 แปลง 3,000        ปากอ/ตากแดด เมือง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณทับปุด) 1 แปลง 3,000        ทับปุด

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณสภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา) 1 แปลง 3,000        กะปง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณกะปง) 1 แปลง 3,000        กะปง

    แปลงป 62 

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 5,000        แม่นางขาว คุระบุรี

ไตรมาส 4
ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 23 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

2. ถายทอดความรู (19 แปลง) (328,000) การผลิต

    แปลงป 60 นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 24,000      ทุ่งคาโงก เมือง นวส. ชํานาญการ

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      บางเตย เมือง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      ท่านา กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      กะปง กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      ถํ�า ตะกั�วทุ่ง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 24,000      บางไทร ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      บางม่วง ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      บางเหรียง ทับปุด

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      บางวัน คุระบุรี

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      คุระ คุระบุรี

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 24 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

2. ถายทอดความรู การผลิต

    แปลงป 61 นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

           - ยางพารา (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 16,000      ทาอยู/หลอยูง ตะกั่วทุง นวส. ชํานาญการ

         - ยางพารา (สหกรณปากพู) 1 แปลง 16,000      กะปง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณในโตน) 1 แปลง 16,000      เมือง

         - ยางพารา (สหกรณเกาะยาว) 1 แปลง 16,000      เกาะยาว

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณหางหงส-ตากแดด) 1 แปลง 16,000      เมือง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณทับปุด) 1 แปลง 16,000      ทับปุด

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณสภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา) 1 แปลง 16,000      กะปง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณกะปง) 1 แปลง 16,000      กะปง

    แปลงป 62 

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 24,000      แม่นางขาว คุระบุรี

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมูที่ ตําบล อําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 25 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

3. สรางมูลคาเพิ่มสินคา (18 แปลง) (1,190,000) การผลิต

    แปลงป 60 นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 75,000      ทุ่งคาโงก เมือง นวส. ชํานาญการ

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000       บางเตย เมือง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000       ท่านา กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000       กะปง กะปง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000       ถํ�า ตะกั�วทุ่ง

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 75,000      บางไทร ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000      บางม่วง ตะกั�วป่า

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000      บางเหรียง ทับปุด

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000      บางวัน คุระบุรี

          - ปาลมน้ํามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000      คุระ คุระบุรี

    แปลงป 61 

         - ยางพารา (สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 1 แปลง 65,000      ทาอยู/หลอยูง ตะกั่วทุง

       - ยางพารา (สหกรณปากพู) 1 แปลง 65,000      กะปง

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 26



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ตอ)

3. สรางมูลคาเพิ่มสินคา แปลงป 61 (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณในโตน) 1 แปลง 65,000      เมือง การผลิต

         - ยางพารา (สหกรณเกาะยาว) 1 แปลง 65,000      เกาะยาว นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณหางหงส-ตากแดด) 1 แปลง 65,000      เมือง นวส. ชํานาญการ

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณทับปุด) 1 แปลง 65,000      ทับปุด

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณสภาเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังงา) 1 แปลง 65,000      กะปง

         - ปาลมน้ํามัน (สหกรณกะปง) 1 แปลง 65,000      กะปง

4. สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู (แปลงป 62) 1 แปลง 160,000      คุระบุรี

5. บริหารจัดการโครงการ

    5.1 ประชุมเครือขายคณะกรรมการแปลงใหญฯ (8 ครั้ง) (57,600)

4 ครั้ง 28,800      

4 ครั้ง 28,800      

    5.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 19 ครั้ง 28,500      

    5.3 พัฒนาดานระบบฐานขอมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ 50,000      

จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ

ทุกอําเภอ

(อําเภอละ 3,600 บาท)

จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 27

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

14 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมตลาดเกษตรกร เกษตรกร

1. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร นางสาวเสาวลักษณ์

    1.1 อบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร 3 หลักสูตร 15 ราย 27,000 จริยหัตถะกิจ

2. พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 แหง 20,000 นวส.ปฏิบัติการ

3. เชื่อมโยงและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร

    3.1 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกร 15 ราย 15,000 

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 28

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

15 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกร

1. พัฒนาเกษตรกรรุนใหม นางสิรินันท์ สระทองยอด

   1.1 พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer (3 ครั้งๆ ละ 2 วัน) 40 ราย 96,000 นวส.ปฏิบัติการ

   1.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม

       1) อบรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม (1 ครั้ง 2 วัน) 20 ราย 16,000 

2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

   2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

        1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 160 ราย 64,000 

        2) พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สูการเปน Smart Farmer ตนแบบ 50 ราย 20,000 

   2.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดวยกระบวนการกลุม

        1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 40 ราย 32,000 

            ดานการบริหารจัดการกลุม

( อําเภอละ 8,000 บาท 20 ราย)

ทุกอําเภอ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 29

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกร

        2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young 2 กลุม 60,000 นางสิรินันท์ สระทองยอด

            Smart Farmer ดวยกระบวนการกลุม นวส.ปฏิบัติการ

ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา 30

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

16 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กลุมยุทธศาสตร

กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และสารสนเทศ

1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย นางสาวอุไรวรรณ 

    1.1 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 8 ศูนย 24,000  สุกดวง

นวส. ปฏิบัติการ

    1.2 พัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. 24 ศูนย 120,000 

2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

    2.1 ประชุมคณะทางานและคณะกรรมการเครือขาย ศพก.

         1) ประชุมคณะกรรมการเครือขายระดับจังหวัด (4 ครั้ง) 16 ราย 16,800  

         2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอําเภอ (4 ครั้ง) 80 ราย 48,000  

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 31 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

ทุกอําเภอ

(อําเภอละ 6,000 บาท 10 ราย)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ทุกอําเภอ

(อําเภอละ 3 ศูนยๆ ละ 5,000 บาท)

ทุกอําเภอ

(อําเภอละ 3,000 บาท)

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ตอ) กลุมยุทธศาสตร

   2.2 ฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล และสารสนเทศ

        1) ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 16 คน 5,600    นางสาวอุไรวรรณ 

   2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 141 คน 56,400  สุกดวง

3. สนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และเครือขาย นวส. ปฏิบัติการ

   3.1 จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day) 8 ศูนย 160,000 

4. พัฒนาเกษตรกรผูนํา

    4.1 จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา (3 ครั้ง) 240 ราย 144,000 

    4.2 พัฒนาเกษตรกรผูนํา ศพก. เครือขาย (2 ครั้ง) 80 ราย 32,000  

ทุกอําเภอ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2ไตรมาส 1
อําเภอตําบลหมูที่

ระยะเวลาดําเนินการพื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา 32

(อําเภอละ 20,000 บาท)

(อําเภอละ 18,000 บาท 30 ราย)

(อําเภอละ 4,000 บาท 10 ราย)

ทุกอําเภอ

ทุกอําเภอ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ตอ)

5. พัฒนาศูนยเครือขาย กลุมอารักขาพืช

   5.1 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน นางสาวสุภิญญา

        1) จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชดวยวิธี 16 ศูนย 96,000  ทองพัฒน

            ผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (1 ครั้ง) นวส. ปฏิบัติการ

        2) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศจช. 1 จังหวัด 25,600  

        3) สนับสนุนการดําเนินงานแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช

            3.1) สนับสนุนการสารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 22 แปลง 11,000  

       4) จัดทําแปลงเรียนรูการจัดการศัตรูพืชอยางเหมาะสมตามสภาพพื้นท2 แปลง 20,000  

       5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสรางเครือขาย ศจช.

           5.1) ระดับจังหวัด 32 ราย 12,800  

        6) ประกวดศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน

           6.1) ระดับจังหวัด 1 จังหวัด 5,000    

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 33 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 4

ทุกอําเภอ

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

(ศจช. ละ 6,000 บาท 30 ราย)

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ตอ)

  5.2 พัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) กลุมอารักขาพืช

       1) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช. 8 ศูนย 56,000  นางสาวสาวิตรี

       2) ประกวด ศดปช.ดีเดน ศิลลา

           2.1) ระดับจังหวัด 1 จังหวัด 5,000    นวส. ปฏิบัติการ

   5.3 ถายทอดเทคโนโลยีดานการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต

        1) จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย 8 ศูนย 32,000  

        2) จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุย (1 ครั้ง) 8 ศูนย 32,000  

        3) จัดงานรณรงคการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 1 จังหวัด 30,000  

6. ติดตามและรายงาน

   6.1 ติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรู 2 ครั้ง 5,000    

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 4

ทุกอําเภอ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 34

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

ทุกอําเภอ

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

(อําเภอละ 4,000 บาท 20 ราย)

(อําเภอละ 1 แปลงๆ ละ 4,000 บาท)



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต

17 โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณและเหมาะสม กลุมสงเสริมและพัฒนา

กับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต การผลิต

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไมผลสูมาตรฐานการสงออกภาคใต นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

1. พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลที่เปนอัตลักษณเหมาะสมกับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก นวส. ชํานาญการ

    1.1 อบรมถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศึกษาดูงาน 200 ราย 320,000  

2. รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได

    2.1 จัดทําการรับรองคุณภาพผลผลิตสามารถตรวจสอบยอนกลับได 1 แหง 100,000  

3. บริหารจัดการเพื่อคนหาการผลิตไมผลตนแบบที่เปนอัตลักษณภาคใตเหมาะสม 1 เรื่อง 30,000  

    กับพื้นที่สูมาตรฐานการสงออก

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา  35

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

จังหวัดดําเนินการ



ลําดับ งบ

ที่ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ- เปาหมาย ประมาณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก-โครงการยอย-กิจกรรมยอย (บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต

โครงการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณและเหมาะสม (ตอ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต การผลิต

กิจกรรมแปรรูปผลไมเพื่อเพิ่มมูลคาภาคใต นางสาวเพชรดา เพ็งตา 

1. สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป นวส. ชํานาญการ

   1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป 1 ครั้ง 68,000  

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ

   2.1 จัดทําบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาแปรรูปผลไม 1 จังหวัด 100,000  

3. บริหารจัดการเพื่อคนหาตนแบบในการสราง Value Added 1 เรื่อง 20,000  จังหวัดดําเนินการ

แผนปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส 4

จังหวัดดําเนินการ

จังหวัดดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

หนา 36

พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

หมูที่ ตําบล อําเภอ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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