
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

ก. โครงการ

1. กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาการผลิต

  - ประชุมบรูณาการแผนการบริหาร เจ้าหน้าที่ ระยอง จันทบรีุ ตราด ตราด  6-8 วรนุช

จัดการผลไม้

  - อบรมเจ้าหน้าที่สนิค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดและอ าเภอ 9 จังหวัด ระยอง  21-23 ขิณรัตน์

 - อบรมวิทยากรปาล์มน  ามัน จังหวัดและอ าเภอ 7 จังหวัด  6-8 รังรอง

 - อบรมเกษตรกรหลักสตูรเกษตรที่

เหมาะสมและศกึษาดูงานโครงการ เกษตรกร คุง้กระเบน/

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก เขาหนิซอ้น

พระราชด าริ

 - ประชุมคณะอนุกรรมการ MOU ระดับเขตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 9 จังหวัด ระยอง วรนุช

 - สมัมนาจัดท าข้อมูลเอกภาพไม้ผล

 - ประชุมคณะอนุกรรมการ MOU ระดับเขตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 9 จังหวัด ระยอง วรนุช

2. กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาเกษตรกร

  - สมัมนาสภายุวเกษตรกรระดับเขต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะ 11 คน ระยอง  21-22 นิพนธ์

กรรมการยุวเกษตร

 - การประชุมคณะกรรมการการ  - ผอ.สสข.3 รย.,ผอ.จากหน่วยงานภายนอก

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ  5 หน่วยงาน,จนท.จาก สนง.เลขานุการคณะ 20 คน ระยอง 27 ชุติมา

เขต ป ี2556 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,เจ้าหน้าที่

จาก สสข.3 ระยอง

 - การจัดงานแสดงนิทรรศการและสนิค้า ระยอง ชุติกาญจน์

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดับ

แผนการปฏบัิติงานของส านักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยอง

ประจ าไตรมาส 1- 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เดือน ก.พ. - มิ.ย. 56)

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน
ปรมิาณ

งาน

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ 

ด าเนินการ

แผนด าเนินงาน ปี 56
ผู้รบัผิดชอบบุคคลเป้าหมาย

23 ก.พ. 56 - 3 ม.ีค. 56



กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

ก. โครงการ

2. กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาเกษตรกร

 - ประชุมคณะกรรมการประสาน  - ผอ.เขต 3 ระยอง,ผอ.กลุ่มฯ 

วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก สสข.3 ระยอง 4 กลุ่ม,ผอ.ศนูย์,

ครั งที่ 2/2556 หวัหน้ากลุ่มสง่เสริมและพัฒนา 1 ครั ง สสข.3 รย. 22-26 ชุติมา

เกษตรกร 9 จังหวัด,จนท.กรมฯ,

จนท.สสข.3 ระยอง

 - ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต  - กลุ่ม วสช.ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด 9 จังหวัด

ป ี2556  - ผอ.สสข.3 ระยอง,จนท.สสข.3 ระยอง ชุติมา

 - กรรมการจากหน่วยงานภายนอก 5 หน่วยงาน

 - อบรมเชิงปฏิบติัการเครือข่าย เกษตรกรรุ่นใหม่ 9 จังหวัด นครนายก  2-3 นิพนธ์

เกษตรกรรุ่นใหม่ ภาคตะวันออก

3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

  - ประชุมเกษตรจังหวัด เกษตรจังหวัดและหวัหน้าส่วนราชการ 1 ครั ง ฉะเชิงเทรา 18 อิสรี

 - สมัมนาเจ้าหน้าที่โครงการอาหาร สสข.1 จ.ชัยนาท 9 จังหวัด 2 อ าเภอ

กลางวัน สสข.2 จ.ราชบรีุ 8 จังหวัด 10 อ าเภอ 70 คน ระยอง  6-9 นคร

สสข.3 จ.ระยอง 9 จังหวัด 15 อ าเภอ

ศูนย์ฯในสังกัด เขต 1,2,3 รวม 12 ศูนย์

 - ติดตามนิเทศงาน  9 จังหวัดภาคตะวันออก 24-28 นคร

แผนการปฏบัิติงานของส านักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยอง
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3. กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม

  - สมัมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมฯ ผู้อ านวยการเขต/หวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 20 คน สุราษฎร์,ชุมพร  11-13 กรมฯ

 - อบรมหลักสตูรการพัฒนาเชิงระบบ นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ระดับเขต/  18-20
โดยกระบวนการวิจัยในงานประจ า จังหวัด/อ าเภอ

 - ทมีติดตามนิเทศงาน  21-23
 - อบรมการเสริมสร้างความรู้เพ่ือรองรับการ เกษตรอ าเภอ/นวส.อ าเภอ 264คน อธวัิฒน์

เปน็ประชาคมอาเซยีน (AEC) นวส.จังหวัด  6-7
 - อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะและทกัษะ นวส.ปฏิบติัการ 25 คน ระยอง วิภาพร

เจ้าหน้าที่ศนูย์ปฏิบติัการภาคตะวันออก  11-15
 - อบรมเจ้าหน้าที่ธรุการระดับอ าเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน 73 คน ระยอง วิภาพร

หลักสตูรการเงินการบญัชี และบญัชีระดับอ าเภอ  26-28
 - อบรมการพัฒนาเชิงระบบโดย นวส.จังหวัด/อ าเภอ/เขต 20 คน ระยอง/

กระบวนการวิจัยในงานประจ า นครนายก  2-4 ศภุลักษณ์

 - การเสริมสร้างสมถรรนะและทกัษะเจ้าหน้าที่ นวส.บรรจุใหม่ 30 คน กรมฯ อธวัิฒน์

สง่เสริมการเกษตร ป ี55 บรรจุใหม่

***หมายเหตุ***

: กิจกรรมที่กรมสง่เสริมการเกษตรเปน็ผู้จัด

: กิจกรรมที่ยังไม่ระบวัุนที่แน่นอน

แผนการปฏบัิติงานของส านักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยอง
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