
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลูค่าภาค
การเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ

  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ

       กิจกรรมหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (Zoning)

        1) บริหารจัดการและขับเคล่ือนการด าเนนิงานโครงการ 10,000     9 จังหวัด เฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ
  โครงการเมอืงเกษตรสีเขียว

      กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

    1. เมอืงเกษตรสีเขียว(Green Agriculture City)

        1) สัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือ่ติดตามความก้าวหนา้และ
ปรับปรุงแนวทางพฒันา 100คน 130,000      จันทบรีุ รังรอง วงศ์เดช

     1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ (Zoning)

แผนปฏิบัติงาน
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ 2557 2558

แผนการด าเนินการ
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สถานที่
ด าเนินการ 2557 2558

แผนการด าเนินการ

2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
      กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
1.1 ส่งเสริมการใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลิต

 1) ฝึกอบรมการวิเคราะหดิ์นแปลผลและใหค้ าแนะน าปุย๋ส าหรับ
เกษตรกร 73 ศูนย์ 175,200      รังรอง  วงศ์เดช

 2) ฝึกอบรมการวิเคราะหดิ์นแปลผลและใหค้ าแนะน าปุย๋ส าหรับ
เจ้าหนา้ที่ 73อ าเภอ 131,400      รังรอง  วงศ์เดช
 3) ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนนิงานศูนย์  - 20,000        รังรอง  วงศ์เดช
1.2 ตลาดนดัเกษตรกร
1) รณรงค์การจัดงาน 1 คร้ัง 100,000      นครนายก ชุติกาญจน ์ เพยีรธรรม
2. ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 62,800        
พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
  1) คัดเลือกศูนจ์ัดการศัตรูพชืชุมชนดีเด่น  - 25,000        9 จังหวัด เมธา  ถนอมพนัธ์ุ

  2) จัดอบรมเจ้าหนา้ทีเ่ร่ืองการควบคุมศัตรูพชืหลังการเก็บเกี่ยว 27 ราย 37,800        9 จังหวัด เมธา  ถนอมพนัธ์ุ
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร

  3.1 ระบบส่งเสริมการเกษตร 76 คน 475,000      

      1) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต 57/2 444,600      ระยอง อิสรี  เก่งนอก

      2) ประชุมเกษตรจังหวัดและหวัหนา้ส่วนราชการระดับเขต 19คน/4 30,400        อิสรี  เก่งนอก

  3.2 ขับเคล่ือนการด าเนนิงานส านกังานเกษตรอ าเภอ  Smart 
Office

     1) สัมมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางการด าเนนิงานส านกังาน
เกษตรอ าเภอ Smart Office ส าหรับเจ้าหนา้ทีเ่ขต 189,200 ชุติมา  อัศวเสถียร
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4. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
   4.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
ส่งเสริมและพฒันาองค์กรเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

      1. สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรสู่ Smart  Group และ Young Smart Farmer 180 ราย 702,000      ระยอง วรนชุ  สีแดง

     2. จัดท าส่ือเพือ่การเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร(3ก) สู่ Smart 
Group และ Young Smart Farmer 1 ชุด 50,000        วรนชุ  สีแดง

     3. สัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะเชิงกระบวนการในการ
พฒันาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต 1 คร้ัง 117,000 ชุติมา อัศวเสถียร
เพิม่ประสิทธิภาพเครือข่ายยุวเกษตรกร

    4. ชุมนมุยุวเกษตรกรและทีป่รึกษายุวเกษตรกรระดับเขต 100 ราย 390,000      วรนชุ  สีแดง

เผยแพร่ผลงาน

    5.เผยแพร่ผลงานเด่นของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรต้นแบบ
(3ก) คัดสรรเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรดีเด่น และพฒันาต่อยอด
องค์ความรู้ของเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรดีเด่น 1 คร้ัง 100,000 ศุภลักษณ์ พลเย่ียม

  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

  1) ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 3 คร้ัง 74,100 ชุติกาญจน ์ เพยีรธรรม


