
โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

รวมทั�งสิ�น 2,381,280

แผนงาน:พื�นฐานด้านการสร้างความสามารถ 278,680

ในการแข่งขันของประเทศ

 ผลผลติ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ 278,680

    พฒันาศักยภาพ

 1.กจิกรรมการพฒันาเกษตรกร 278,680 กสก

   ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 278,680

ทางการเกษตร

     1.1)พฒันาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 23,080

      - อาสาสมัครเกษตร 23,080 รัตนพล  คุม้ภยั

      1.พฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความ

เขม้แขง็อาสาสมคัรเกษตร

      1.1 ขบัเคลื�อนงานอาสาสมคัรเกษตร

         1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 คน 3,000 สนง.กจ.ภก. 15 รัตนพล   คุม้ภยั

งานอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดั

        1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมคัร 5 ราย 1,000 สนง.กจ.ภก. 5 รัตนพล  คุม้ภยั

จงัหวดั

     1.2 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

เกษตร

     1) จดัเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื�อส่งเสริม 45 ราย 18,000 สนง.กจ.ภก. 45 รัตนพล   คุม้ภยั

กระบวนการปฏิบติังานอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น

(อกม.) ระดบัจงัหวดั

    1.3 เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์งานอาสาสมคัร

เกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

หนา้ที� 1



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

      1) จดัทาํบตัรประจาํตวัอาสาสมคัรเกษตร 108 ใบ 1,080 สนง.กจ.ภก. 108 รัตนพล   คุม้ภยั

หมู่บา้น

     1.2) เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กร 225,600 กสก.

เกษตรและวิสาหกจิชุมชน

      - เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กร 62,200

เกษตรกร

    1.เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มส่ง

เสริมอาชีพการเกษตร

1.1 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหมี้ความเขม้แขง็

1) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 56 ราย 22,400 สนง.กจ.ภก. 56 ชมพูรัตน์    ชมบุญ

เกษตรระดบัจงัหวดั

   2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

      2.1 พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้น

การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

      1) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 1 ประ 20 ราย 4,000 อ.ถลาง 20 กอ.ถลาง

เมินสถานการณ์ วเิคราะห์พื�นที� และจดัทาํ

แผนการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้น

การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

    2) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 2 เพื�อ 20 ราย 4,000         อ.ถลาง 20 กอ.ถลาง

พฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรแหล่งเรียนรู้

ตน้แบบดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและ

เศรษฐกิจครัวเรือน หนา้ที� 2



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    3) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 3 สรุป 20 ราย 4,000         อ.ถลาง 20 กอ.ถลาง

และประเมินแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้นการ

พฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

   4) สนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพื�อพฒันากลุ่ม 1 กลุ่ม 15,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

  2.2 พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื�อ

เตรียมความพร้อมไปสู่ Smart  group

 1) จดักระบวนการเรียนรู้ ครั� งที� 1 เพื�อประเมิน 17 ราย 3,400 อ.กะทู ้ 17 กอ.กะทู ้

สถานการณ์ วเิคราะห์พื�นที� จดัทาํแผนการ

พฒันากลุ่มสู่ Smart Group

 2) จดักระบวนการเรียนรู้ ครั� งที� 2 เพื�อพฒันา 17 ราย 3,400 อ.กะทู ้ 17 กอ.กะทู ้

ศกัยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

    3.เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ชมพูรัตน์  ชมบุญ

      3.1 สร้างทศันคติที�ดีและปลูกฝังค่านิยมการ

ทาํการเกษตรใหก้บัเดก็และเยาวชน

1) จดักระบวนการเรียนรู้และสร้างทศันคติ 

ค่านิยมการทางการเกษตรใหก้บัเดก็และเยาวชนที�อยูใ่น

/นอกโรงเรียนและสถาบนัอุดมศึกษาผา่นกระบวนการ

กลุ่มยวุเกษตรกร

 - อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทกัษะ 30 ราย 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 30 กอ.เมืองภูเก็ต

กระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกร

   -ส่งเสริมเคหกจิเพื�อความมั�นคงด้านอาหาร 30 ราย 35,000 ชมพูรัตน์ ชมบุญ หนา้ที� 3



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

ในครัวเรือนและชุมชน

    1.ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื�อความมั�นคงดา้นอาหาร

ในครัวเรือนและชุมชน

    1.1 จดักระบวนการเรียนรู้ระยะที� 1 เพื�อ 30 ราย 6,000  อ.กะทู ้ 30 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

สร้างการรับรู้เรื�องการส่งเสริมความมั�นคงดา้น

อาหารในครัวเรือนและชุมชน ประเมินสถาน

การณ์เพื�อวเิคราะห์พื�นที� และจดัทาํแผนการสร้าง

ความมั�นคงดา้นอาหารในครัวเรือนและชุมชน

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้ระยะที� 2 เพื�อพฒันา 30 ราย 6,000  อ.กะทู ้ 30 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

ทกัษะดา้นเคหกิจเกษตรโนโลยกีารผลิตอาหาร

ปลอดภยั ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอม

อาหารเพื�อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

    1.3  สนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพื�อจดัทาํกิจกรรม  1 จุด 23,000  อ.กะทู ้ 1 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

แหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน

  - ขับเคลื�อนการดําเนินงานส่งเสริมและพฒันา 128,400 ชริดา  แกว้รัตนะ

วิสาหกจิชุมชน

   1.สนบัสนุนกลไกการดาํเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ

   1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั1 ครั� ง 39,900 สนง.กจ.ภูเก็ต 1 ชริดา  แกว้รัตนะ

   1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจ  3 ครั� ง 18,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 1 1 1 ชริดา  แกว้รัตนะ

ชุมชนจงัหวดั คณะทาํงานที�แต่งตั�งโดยคณะ

กรรมการส่งเสริมวสิาหกิจจงัหวดั หรือคณะกรรมการ

สรรหากรรมการผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั

   2 ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน

    2.1 สร้างเสริมความเขา้ใจการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน หนา้ที� 4



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    2.2 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน

       1) ประเมินศกัยภาพและจดัทาํแผนพฒันา 60 ราย 24,000

กิจการวสิาหกิจชุมชน 20 ราย 8,000 อ.เมืองภูเก็ต 20 20 กอ.เมืองภูเก็ต

20 ราย 8,000 อ.กะทู ้ 20 20 กอ.กะทู ้

20 ราย 8,000 อ.ถลาง 20 20 กอ.ถลาง

    2.3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงเกษตร

ในวสิาหกิจชุมชน

         1) เพิ�มทกัษะสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 10 ราย 3,500 อ.กะทู ้ 10 รัตนพล   คุม้ภยั

ดา้นบริหารจดัการแหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร

   2.4 พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน 40 ราย 16,000 อ.เมืองภูเก็ต 20 20 ชริดา  แกว้รัตนะ

รุ่นใหม่

  3.ส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจชุมชนตน้แบบ

     3.1 คดัเลือกวสิาหกิจชุมชนดีเด่น(ตน้แบบ) 1 ครั� ง 9,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 1 ชริดา  แกว้รัตนะ

     3.2 พฒันาวสิาหกิจชุมชนดีเด่น(ตน้แบบ) 1 แห่ง 12,000 อ.ถลาง 1 ชริดา  แกว้รัตนะ

เป็นแหล่งเรียนรู้

  4. สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทะเบียน

และสารสนเทศวสิาหกิจชุมชน

     4.1 สนบัสนุนวสัดุสาํนกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์3 อาํเภอ 6,000

ในการดาํเนินงานดา้นทะเบียนและสารสนเทศวสิาหกิจชุมชน

2,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

2,000 อ.กะทู ้ 1 กอ.กะทู ้

2,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

     1.3)ส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการ 30,000

ผลติสินค้าเกษตร  หนา้ที� 5



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

      - ส่งเสริมการเพิ�มประสิทธิภาพการผลติ 30,000

สินค้า(ไม้ผล)

   1. บริหารงานตามยทุธศาสตร์ผลไม้

    1.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไมร้ะดบั 3 ครั� ง 30,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 1 1 1

จงัหวดั สุภาวดี   ดบัพนัธ์

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั�นคงและ 49,000

ลดความเหลื�อมลํ�าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

1.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอนัเนื�องมา 49,000 กสผ./กสก.

จากพระราชดําริ

กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 49,000

  1. สนับสนุนโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 49,000 รัตนพล  คุม้ภยั

   1.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 36,000

     1) อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรระยะ 90 ราย 18,000

  1-5

 30 ราย 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 30 กอ.เมืองภูเก็ต

 30 ราย 6,000 อ.กะทู ้ 30 กอ.กะทู ้

 30 ราย 6,000 อ.ถลาง 30 กอ.ถลาง

    2) ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์

       2.1 ศึกษาดูงาน  1 กลุ่ม 12,000 สนง.กจ.ภก. 1 รัตนพล  คุม้ภยั

       2.2 อบรมการพฒันาผลิตภณัฑ์  1 กลุ่ม 6,000 สนง.กจ.ภก. 1 รัตนพล  คุม้ภยั

   1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง 13,000

ขยายผลสู่การปฏิบัติ(ปีที� 2)

     1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืช/อารักขาพืช5 ราย 1,000 สนง.กจ.ภก. 5 รัตนพล  คุม้ภยั หนา้ที� 6



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

     2) ส่งเสริมการจดัทาํแปลงเรียนรู้

       2.1) สนบัสนุนการทาํแปลงเรียนรู้ 2 แปลง 10,000 สนง.กจ.ภก. 2 รัตนพล  คุม้ภยั

    3) ติดตามใหค้าํแนะนาํและสรุปผล  1 ครั� ง 2,000 สนง.กจ.ภก. 1 รัตนพล  คุม้ภยั

แผนงาน : บูรณาการพฒันาผู้ประกอบการ 114,000

เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

 โครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า 114,000 ชริดา  แกว้รัตนะ

เกษตรแปรรูป

กจิกรรมพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

   1.พฒันาทกัษะวสิาหกิจชุมชนดา้นการบริหาร 20 ราย 14,000 อ.เมืองภูเก็ต 20 ชริดา  แกว้รัตนะ

จดัการการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป อ.ถลาง

   2. พฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปวสิาหกิจชุมชน เช่น  2 แห่ง 100,000 อ.เมืองภูเก็ต 2 ชริดา  แกว้รัตนะ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที�ผลิต/ อ.ถลาง

ตรวจประเมินและขอเครื�องหมายคุณภาพมาตรฐาน

การผลิตและผลิตภณัฑ์

แผนงาน : บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 48,000

โครงการขึ�นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 48,000 กยส.

กจิกรรมขึ�นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 1.ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 48,000

    1.1 ติดตามการจดัเก็บและปรับปรุงขอ้มูล 2000 ครัวเรือน 5,000

ทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั

390 ครัวเรือน 975 อ.เมืองภูเก็ต 20 20 20 20 20 58 58 58 58 58 กอ.เมืองภูเก็ต

290 ครัวเรือน 725 อ.กะทู ้ 14 14 14 14 14 44 44 44 44 44 กอ.กะทู ้

1320 ครัวเรือน 3,300 อ.ถลาง 66 66 66 66 66 198 198 198 198 198 กอ.ถลาง

    1.2 ค่าอินเทอร์เน็ตสาํหรับใชก้บั Tablet ใน 34,500 หนา้ที� 7



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

การปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง(ค่าสาธารณูปโภค) 17,250 อ.เมืองภูเก็ต 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กอ.เมืองภูเก็ต

17,250 อ.ถลาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กอ.ถลาง

    2.ตรวจสอบขอ้มูล

    2.1 ตรวจสอบพื�นที�เพาะปลูก วาดแปลง 500 แปลง 2,500

95 แปลง 475 อ.เมืองภูเก็ต 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 กอ.เมืองภูเก็ต

75 แปลง 375 อ.กะทู ้ 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 กอ.กะทู ้

330 แปลง 1,650 อ.ถลาง 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 กอ.ถลาง

  3.อาํนวยการ 6,000 สนง.กจ.ภก. 1 ณฐัดนยั

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที�ยว กฬีา 7,000

และวัฒนธรรม

1.โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยววิถีเกษตร 7,000 กสก.

  กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที�ยววิถีเกษตร 7,000

  1.จดัเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที�ยววถิี 20 ราย 7,000 อ.กะทู ้ 20 รัตนพล   คุม้ภยั

เกษตรและชุมชน

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติ 1,246,600

ภาคการเกษตร

1.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 151,400 กสผ./อารักขาพืช

  1.1 กจิกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 91,400

  1.ยกระดบัการผลิตและเพิ�มมูลค่าสินคา้เกษตร 91,400 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

สู่มาตรฐาน GAP 

    1.1 อบรมเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน GAP 58 ราย 46,400

และศึกษาดูงาน

25 ราย 20,000 อ.เมืองภูเก็ต 25 กอ.เมืองภูเก็ต

3 ราย 2,400 อ.กะทู ้ 3 กอ.กะทู ้
หนา้ที� 8



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

30 ราย 24,000 อ.ถลาง 30 กอ.ถลาง

   1.2 ติดตามใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตรวจประ 58 แปลง/ราย 23,200

เมินแปลงเบื�องตน้

25 แปลง/ราย 10,000 อ.เมืองภูเก็ต 25 25 กอ.เมืองภูเก็ต

3 แปลง/ราย 1,200 อ.กะทู ้ 3 3 กอ.กะทู ้

30 แปลง/ราย 12,000 อ.ถลาง 30 30 กอ.ถลาง

   1.3 นาํร่องจุดบริหารจดัการสารตกคา้งในพืช 1 จุด 7,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

ผลเกษตร GAP 

   1.4 สนบัสนุนการจดัการและพฒันาผลิตผล 58 ราย 11,600

สินคา้เกษตรGAP ในขั�นตน้ 25 ราย 5,000 อ.เมืองภูเก็ต 25 กอ.เมืองภูเก็ต

3 ราย 600 อ.กะทู ้ 3 กอ.กะทู ้

30 ราย 6,000 อ.ถลาง 30 กอ.ถลาง

 2. พฒันาเกษตรกร GAP อาสา สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

 2.1 พฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตรกร GAP 4 ราย 3,200 อ.ถลาง 4

 อาสาและศึกษาดูงาน

  1.2 กจิกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื�อเพิ�ม 60,000 อารักขาพืช

ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

  1.ส่งเสริมและใหบ้ริการการจดัการศตัรูพืชสาํคญั 60,000

ในพื�นที�ผลิตสินคา้เกษตร

   1.1 จดัการศตัรูพืชตระกูลปาลม์(มะพร้าวและ โยธิน  เวชพงษ์

ปาลม์นํ� ามนั)

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�องการ 50 ราย 10,000 50

จดัการศตัรูมะพร้าวและปาลม์นํ� ามนั หนา้ที� 9



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    2) แปลงเรียนรู้การจดัการศตัรูมะพร้าวและ  1 แปลง 20,000 1 1

ปาลม์นํ� ามนั

  1.2 จดัการศตัรูยางพารา กนกวรรณ คู่พงศกร

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�องการ 50 ราย 10,000 50

จดัการศตัรูยางพารา

    2) จดัทาํแปลงเรียนรู้การควบคุมศตัรูยางพารา  1 แปลง 20,000 1 1

2.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 433,100 กสผ.

  กจิกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 433,100 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

    1.วเิคราะห์จดัเวทีจดัทาํแผน/ปรับปรุงขอ้มูล 3 แปลง 11,000

(แปลงปี 60-61-62) อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 2 กอ.ถลาง

   2.ถ่ายทอดความรู้(แปลงปี 60-61-62) 3 แปลง 56,000

อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 2 กอ.ถลาง

   3.สร้างมูลค่าเพิ�มสินคา้(แปลงปี 60-61) 2 แปลง 130,000

อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

   4.สนบัสนุนปัจจยั/วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 1 แปลง 160,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

(แปลงปี 62)

   5.บริหารจดัการโครงการ

   5.1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่  8  ครั� ง 21,600 หนา้ที� 10



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

         -ระดบัจงัหวดั(4 ครั� ง) 1 1 1 1 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

        -ระดบัอาํเภอ(4 ครั� ง) อ.เมืองภูเก็ต 1 1 1 1 กษอ.เมืองภูเก็ต

อ.กะทู ้ 1 1 1 1 กษอ.กะทู ้

อ.ถลาง 1 1 1 1 กษอ.ถลาง

   5.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 3 ครั� ง 4,500 1 1 1 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

   5.3 พฒันาดา้นระบบฐานขอ้มูลกลางสมาชิก 50,000

แปลงใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 1 กษอ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 2 กษอ.ถลาง

3.โครงการพฒันาตลาดสินค้าเกษตร 62,000 กสก.

    กจิกรรมตลาดเกษตรกร 62,000

    1.พฒันาความรู้และศกัยภาพของเกษตรกร

     1.1 อบรมเกษตรกรผูจ้าํหน่ายสินคา้ 15 ราย 27,000 สนง.กจ.ภก 15 15 15 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

ในตลาดเกษตรกร 3 หลกัสูตร

    2.พฒันาตลาดเกษตร 1 จงัหวดั 20,000 สนง.กจ.ภก 1 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

    3.เชื�อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร

       3.1 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร 15 ราย 15,000 สนง.กจ.ภก 15 ชมพูรัตน์ ชมบุญ

4. โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง 212,000 กสก.

(Smart  Farmer)

 กจิกรรมพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง 212,000 ชริดา    แกว้รัตนะ

(Smart  Farmer)

   1. พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 76,000

      1.1 พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นYoung 25 ราย 60,000 อ.เมืองภูเก็ต 25 25 25 ชริดา    แกว้รัตนะ
หนา้ที� 11



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

Smart  Farmer

     1.2 ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานศูนยบ่์มเพาะ

เกษตรกรรุ่นใหม่

     1)อบรมเพิ�มศกัยภาพการดาํเนินงานศูนย์ 20 ราย 16,000 อ.เมืองภูเก็ต 20 ชริดา    แกว้รัตนะ

บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

  2. พฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง(Smart Farmer) 136,000

     2.1 พฒันาศกัยภาพเกษตรกร

     1) พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหเ้ป็น  60 ราย 24,000

Smart Farmer  15 ราย อ.เมืองภูเก็ต 15 กอ.เมืองภูเก็ต

 15 ราย อ.กะทู ้ 15 กอ.กะทู ้

 30 ราย อ.ถลาง 30 กอ.ถลาง

    2) พฒันาเพิ�มศกัยภาพ Smart Farmer สู่การ 50 ราย 20,000 สนง.กจ.ภก. 50 ชริดา    แกว้รัตนะ

เป็น Smart Farmer ตน้แบบ

   2.2 พฒันา Smart Farmer และ Young Smart Farmer

ดว้ยกระบวนการกลุ่ม

  1) อบรมเพิ�มทกัษะ Smart Farmer และ Young  40 ราย 32,000 สนง.กจ.ภก. 40 ชริดา    แกว้รัตนะ

Smart Farmer ดา้นการบริหารจดัหการกลุ่ม

 2) สนบัสนุนวสัดุการเกษตรเพื�อการพฒันา 2 กลุ่ม 60,000 สนง.กจ.ภก. 2 ชริดา    แกว้รัตนะ

 Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดว้ยกระบวนการกลุ่ม

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 388,100 กยส./กอพ.

การผลติสินค้าเกษตร

 5.1 กจิกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 388,100

การผลติสินค้าเกษตร

1. พฒันาศกัยภาพของ ศพก.และศูนยเ์ครือข่าย 54,000 กมลรัตน์     มุกดา
หนา้ที� 12



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

  1.1 พฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 3 ศูนย์ 9,000

การผลิตสินคา้เกษตร 3,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

3,000 อ.กะทู ้ 1 กอ.กะทู ้

3,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

  1.2 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย ศพก.  9 ศูนย์ 45,000

  3 ศูนย์ 15,000 อ.เมืองภูเก็ต 3 กอ.เมืองภูเก็ต

 3 ศูนย์ 15,000 อ.กะทู ้ 3 กอ.กะทู ้

 3 ศูนย์ 15,000 อ.ถลาง 3 กอ.ถลาง

 2. บริหารจดัการเพื�อขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน 43,200 กมลรัตน์   มุกดา

   2.1 ประชุมคณะทาํงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

  1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั 6 ราย 6,300 สนง.กจ.ภก. 1 1 1 1 กมลรัตน์   มุกดา

  2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดบัอาํเภอ  30 ราย 18,000

 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 10 10 10 10 กอ.เมืองภูเก็ต

6,000 อ.กะทู ้ 10 10 10 10 กอ.กะทู ้

6,000 อ.ถลาง 10 10 10 10 กอ.ถลาง

  2.2 ฝึกอบรมการจดัทาํแผนพฒันาการเกษตร

ระดบัตาํบล

   1) ฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตร 6 คน 2,100 สนง.กจ.ภก. 6 กมลรัตน์   มุกดา

  2.3 เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั 14 คน 16,800 สนง.กจ.ภก. 14 14 14 กมลรัตน์   มุกดา

เพื�อขบัเคลื�อน ศพก.

3.สนบัสนุนการใหบ้ริการของ ศพก. และ 60,000 กมลรัตน์   มุกดา

เครือข่าย

   3.1 จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื�อเริ�มตน้ 3 ศูนย์ 60,000

ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 20,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต
หนา้ที� 13



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

20,000 อ.กะทู ้ 1 กอ.กะทู ้

20,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

4.กิจกรรมพฒันาเกษตรกรผูน้าํ 66,000 กมลรัตน์   มุกดา

   4.1 จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผูน้าํ 90 ราย 54,000

30 ราย 18,000 อ.เมืองภูเก็ต 30 30 30 กอ.เมืองภูเก็ต

30 ราย 18,000 อ.กะทู ้ 30 30 30 กอ.กะทู ้

30 ราย 18,000 อ.ถลาง 30  30 30 กอ.ถลาง

  4.2 พฒันาเกษตรกรผูน้าํ ศพก.เครือข่าย 30 ราย 12,000 30 30 กมลรัตน์     มุกดา

5.พฒันาศูนยเ์ครือข่าย 159,900 กลุ่มอารักขาพืช

  5.1 พฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานศูนยจ์ดัการ

ศตัรูพืชชุมชน

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�อง 6 ศูนย.์ 36,000 กนกวรรณ คู่พงศกร

การจดัการศตัรูพืชดว้ยวธีิผสมผสานตามแนว 12,000 อ.เมืองภูเก็ต 2 กอ.เมืองภุเก็ต

ทางโรงเรียนเกษตรกร 12,000 อ.กะทู ้ 2 กอ.กะทู ้

12,000 อ.ถลาง 2 กอ.ถลาง

   2) สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของ ศจช. 1 จงัหวดั 9,600 1 กนกวรรณ คู่พงศกร

   3) สนบัสนุนการดาํเนินงานแปลงติดตาม กนกวรรณ คู่พงศกร

สถานการณ์ศตัรูพืช

     3.1) สนบัสนุนการดาํเนินงานแปลงติดตาม 9 แปลง 4,500

สถานการณ์ศตัรูพืช 2 แปลง 1,000 อ.เมืองภูเก็ต 2 กอ.เมืองภูเก็ต

3 แปลง 1,500 อ.กะทู ้ 3 กอ.กะทู ้

4  แปลง 2,000 อ.ถลาง 4 กอ.ถลาง

   4) จดัทาํแปลงเรียนรู้การจดัการศตัรูพืชอยา่ง 2 แปลง 20,000 2 กนกวรรณ คู่พงศกร

เหมาะสมตามสภาพพื�นที� หนา้ที� 14



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

  5) จดัเวทีเสวนาพฒันาศกัยภาพและการสร้าง

เครือข่าย ศจช.

    5.1) ระดบัจงัหวดั 12 ราย 4,800 สนง.กจ.ภก. 12 โยธิน   เวชพงษ์

   6) ประกวดศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนดีเด่น

   6.1 ระดบัจงัหวดั  1 จงัหวดั 5,000 สนง.กจ.ภก. 1 กนกวรรณ คู่พงศกร

  5.2 พฒันาศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

    1) สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของ ศดปช. 3 ศูนย์ 21,000 3 สมชาย  เจียมตวั

  2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น

  2.1) ระดบัจงัหวดั 1 จงัหวดั 5,000 สนง.กจ.ภก. 1 โยธิน    เวชพงษ์

  5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการใชปุ้๋ ย

เพื�อลดตน้ทุนการผลิต

  1) จดัทาํแปลงเรียนรู้การจดัการดินและปุ๋ ย 3 ศูนย์ 12,000 สมชาย  เจียมตวั

4,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

4,000 อ.กะทู ้ 1 กอ.กะทู ้

4,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

  2) จดักระบวนการเรียนรู้ดา้นการจดัการ 3 ศูนย์ 12,000 สมชาย  เจียมตวั

ดินและปุ๋ ย 4,000 อ.เมืองภูเก็ต 1 กอ.เมืองภูเก็ต

4,000 อ.กะทู ้ 1 กอ.กะทู ้

4,000 อ.ถลาง 1 กอ.ถลาง

  3) จดังานรณรงคก์ารใชปุ้๋ ยเพื�อลดตน้ทุนการผลิต 1 จงัหวดั 30,000 1 สมชาย  เจียมตวั

  6. ติดตามและรายงาน 5,000

     6.1 ติดตามการดาํเนินงานศูนยเ์รียนรู้  2 ครั� ง 5,000 1 1 กยส.

แผนงาน : บูรณาการพฒันาพื�นที�ระดับภาค 638,000

ภาคใต้ หนา้ที� 15



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

1.โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที�เป็นอตัลกัษณ์ 638,000 กสผ./กยส.

และเหมาะสมกบัศักยภาพพื�นที�ของภาค

  1.1 กจิกรรมพฒันาคุณภาพการผลติไม้ผลสู่ 450,000 กสผ.

มาตรฐานการส่งออกภาคใต้ สุภาวดี     ดบัพนัธ์

   1. พฒันาเกษตรกรผลิตไมผ้ลที�เป็นอตัลกัษณ์

เหมาะสมกบัพื�นที�สู่มาตรฐานการส่งออก

   1.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 200 ราย 320,000 100 100

และศึกษาดูงาน

  2. รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้  

   2.1 การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอ้น 1 จงัหวดั 100,000 1 1

กลบัไดม้าตรฐานการส่งออก

  3. บริหารจดัการเพื�อคน้หาการผลิตไมผ้ลตน้  1 เรื�อง 30,000 อ.ถลาง 1

แบบที�เป็นอตัลกัษณ์ภาคใตเ้หมาะสมกบัพื�นที�

สู่มาตรฐานการส่งออก

  1.2 กจิกรรมแปรรูปผลไม้เพื�อมูลค่าภาคใต้ 188,000 กยส.

      1.สัมมนาเชื�อมโยงการผลิตและการตลาด

ผลไมแ้ปรรูป

      1.1 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื�อเชื�อมโยง 1 ครั� ง 68,000 1

การผลิตและการตลาดผลไมแ้ปรรูป

     2.พฒันาบรรจุภณัฑ์

     2.1 จดัทาํบรรจุภณัฑเ์พื�อเพิ�มมูลค่าแปรรูป  1 จงัหวดั 100,000 1

ผลไม้

    3.บริหารจดัการเพื�อคน้หาตน้แบบในการสร้าง 1 เรื�อง 20,000 1   

Value  Added หนา้ที� 16



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    หมายเหตุ : งวดที�  2 จะโอนจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานประมาณตน้เดือนเมษายน 2562

  

หนา้ที� 17



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

รวมทั�งสิ�น 2,381,280

แผนงาน:พื�นฐานด้านการสร้างความสามารถ 278,680

ในการแข่งขันของประเทศ

 ผลผลติ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ 278,680

    พฒันาศักยภาพ

 1.กจิกรรมการพฒันาเกษตรกร 278,680 กสก

   ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 278,680

ทางการเกษตร

     1.1)พฒันาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 23,080

      - อาสาสมัครเกษตร 23,080 รัตนพล  คุม้ภยั

      1.พฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความ

เขม้แขง็อาสาสมคัรเกษตร

      1.1 ขบัเคลื�อนงานอาสาสมคัรเกษตร

         1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 คน 3,000 สนง.กจ.ภก. 3,000      รัตนพล   คุม้ภยั

งานอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดั

        1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมคัร 5 ราย 1,000 สนง.กจ.ภก. 1,000      รัตนพล  คุม้ภยั

จงัหวดั

     1.2 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

เกษตร

     1) จดัเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื�อส่งเสริม 45 ราย 18,000 สนง.กจ.ภก. 18,000    รัตนพล   คุม้ภยั

กระบวนการปฏิบติังานอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น

(อกม.) ระดบัจงัหวดั

    1.3 เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์งานอาสาสมคัร

เกษตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

หนา้ที� 1



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

      1) จดัทาํบตัรประจาํตวัอาสาสมคัรเกษตร 108 ใบ 1,080 สนง.กจ.ภก. 1,080       รัตนพล   คุม้ภยั

หมู่บา้น

     1.2) เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กร 225,600 กสก.

เกษตรและวิสาหกจิชุมชน

      - เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กร 62,200

เกษตรกร

    1.เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มส่ง

เสริมอาชีพการเกษตร

1.1 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหมี้ความเขม้แขง็

1) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการ 56 ราย 22,400 สนง.กจ.ภก. 22,400 ชมพูรัตน์    ชมบุญ

เกษตรระดบัจงัหวดั

   2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

      2.1 พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้น

การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

      1) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 1 ประ 20 ราย 4,000 อ.ถลาง 4,000 กอ.ถลาง

เมินสถานการณ์ วเิคราะห์พื�นที� และจดัทาํ

แผนการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้น

การพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

    2) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 2 เพื�อ 20 ราย 4,000         อ.ถลาง 4,000 กอ.ถลาง

พฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรแหล่งเรียนรู้

ตน้แบบดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและ

เศรษฐกิจครัวเรือน หนา้ที� 2



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    3) จดักระบวนการเรียนรู้ ระยะที� 3 สรุป 20 ราย 4,000         อ.ถลาง 4,000 กอ.ถลาง

และประเมินแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้นการ

พฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

   4) สนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพื�อพฒันากลุ่ม 1 กลุ่ม 15,000 อ.ถลาง 15,000 กอ.ถลาง

เป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

  2.2 พฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื�อ

เตรียมความพร้อมไปสู่ Smart  group

 1) จดักระบวนการเรียนรู้ ครั� งที� 1 เพื�อประเมิน 17 ราย 3,400 อ.กะทู ้ 3,400 กอ.กะทู ้

สถานการณ์ วเิคราะห์พื�นที� จดัทาํแผนการ

พฒันากลุ่มสู่ Smart Group

 2) จดักระบวนการเรียนรู้ ครั� งที� 2 เพื�อพฒันา 17 ราย 3,400 อ.กะทู ้ 3,400 กอ.กะทู ้

ศกัยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

    3.เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ชมพูรัตน์  ชมบุญ

      3.1 สร้างทศันคติที�ดีและปลูกฝังค่านิยมการ

ทาํการเกษตรใหก้บัเดก็และเยาวชน

1) จดักระบวนการเรียนรู้และสร้างทศันคติ 

ค่านิยมการทางการเกษตรใหก้บัเดก็และเยาวชนที�อยูใ่น

/นอกโรงเรียนและสถาบนัอุดมศึกษาผา่นกระบวนการ

กลุ่มยวุเกษตรกร

 - อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทกัษะ 30 ราย 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 6,000 กอ.เมืองภูเก็ต

กระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกร

   -ส่งเสริมเคหกจิเพื�อความมั�นคงด้านอาหาร 30 ราย 35,000 ชมพูรัตน์ ชมบุญ หนา้ที� 3



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

ในครัวเรือนและชุมชน

    1.ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื�อความมั�นคงดา้นอาหาร

ในครัวเรือนและชุมชน

    1.1 จดักระบวนการเรียนรู้ระยะที� 1 เพื�อ 30 ราย 6,000  อ.กะทู ้ 6,000      ชมพูรัตน์ ชมบุญ

สร้างการรับรู้เรื�องการส่งเสริมความมั�นคงดา้น

อาหารในครัวเรือนและชุมชน ประเมินสถาน

การณ์เพื�อวเิคราะห์พื�นที� และจดัทาํแผนการสร้าง

ความมั�นคงดา้นอาหารในครัวเรือนและชุมชน

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้ระยะที� 2 เพื�อพฒันา 30 ราย 6,000  อ.กะทู ้ 6,000    ชมพูรัตน์ ชมบุญ

ทกัษะดา้นเคหกิจเกษตรโนโลยกีารผลิตอาหาร

ปลอดภยั ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอม

อาหารเพื�อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

    1.3  สนบัสนุนปัจจยัการผลิตเพื�อจดัทาํกิจกรรม  1 จุด 23,000  อ.กะทู ้ 23,000   ชมพูรัตน์ ชมบุญ

แหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน

  - ขับเคลื�อนการดําเนินงานส่งเสริมและพฒันา 128,400 ชริดา  แกว้รัตนะ

วิสาหกจิชุมชน

   1.สนบัสนุนกลไกการดาํเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ

   1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั1 ครั� ง 39,900 สนง.กจ.ภูเก็ต 39,900   ชริดา  แกว้รัตนะ

   1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจ  3 ครั� ง 18,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 6,000      6,000       6,000      ชริดา  แกว้รัตนะ

ชุมชนจงัหวดั คณะทาํงานที�แต่งตั�งโดยคณะ

กรรมการส่งเสริมวสิาหกิจจงัหวดั หรือคณะกรรมการ

สรรหากรรมการผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั

   2 ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน

    2.1 สร้างเสริมความเขา้ใจการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน หนา้ที� 4



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    2.2 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน

       1) ประเมินศกัยภาพและจดัทาํแผนพฒันา 60 ราย 24,000

กิจการวสิาหกิจชุมชน 20 ราย 8,000 อ.เมืองภูเก็ต 4,000      4,000      กอ.เมืองภูเก็ต

20 ราย 8,000 อ.กะทู ้ 4,000      4,000      กอ.กะทู ้

20 ราย 8,000 อ.ถลาง 4,000      4,000      กอ.ถลาง

    2.3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงเกษตร

ในวสิาหกิจชุมชน

         1) เพิ�มทกัษะสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 10 ราย 3,500 อ.กะทู ้ 3,500      รัตนพล   คุม้ภยั

ดา้นบริหารจดัการแหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตร

   2.4 พฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน 40 ราย 16,000 อ.เมืองภูเก็ต 8,000      8,000      ชริดา  แกว้รัตนะ

รุ่นใหม่

  3.ส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจชุมชนตน้แบบ

     3.1 คดัเลือกวสิาหกิจชุมชนดีเด่น(ตน้แบบ) 1 ครั� ง 9,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 9,000    ชริดา  แกว้รัตนะ

     3.2 พฒันาวสิาหกิจชุมชนดีเด่น(ตน้แบบ) 1 แห่ง 12,000 อ.ถลาง 12,000   ชริดา  แกว้รัตนะ

เป็นแหล่งเรียนรู้

  4. สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทะเบียน

และสารสนเทศวสิาหกิจชุมชน

     4.1 สนบัสนุนวสัดุสาํนกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์3 อาํเภอ 6,000

ในการดาํเนินงานดา้นทะเบียนและสารสนเทศวสิาหกิจชุมชน

2,000 อ.เมืองภูเก็ต 2,000    กอ.เมืองภูเก็ต

2,000 อ.กะทู ้ 2,000    กอ.กะทู ้

2,000 อ.ถลาง 2,000    กอ.ถลาง

     1.3)ส่งเสริมและเพิ�มประสิทธิภาพการ 30,000

ผลติสินค้าเกษตร  หนา้ที� 5



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

      - ส่งเสริมการเพิ�มประสิทธิภาพการผลติ 30,000

สินค้า(ไม้ผล)

   1. บริหารงานตามยทุธศาสตร์ผลไม้

    1.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไมร้ะดบั 3 ครั� ง 30,000 สนง.กจ.ภูเก็ต 9,450    240         240       240         5,800       240     10,110    1,720      1,720  240        สุภาวดี   ดบัพนัธ์

จงัหวดั

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั�นคงและ 49,000

ลดความเหลื�อมลํ�าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

1.โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอนัเนื�องมา 49,000 กสผ./กสก.

จากพระราชดําริ

กจิกรรมสนับสนุนโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 49,000

  1. สนับสนุนโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 49,000 รัตนพล  คุม้ภยั

   1.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 36,000

     1) อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรระยะ 90 ราย 18,000

  1-5

 30 ราย 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 6,000    กอ.เมืองภูเก็ต

 30 ราย 6,000 อ.กะทู ้ 6,000    กอ.กะทู ้

 30 ราย 6,000 อ.ถลาง 6,000    กอ.ถลาง

    2) ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์

       2.1 ศึกษาดูงาน  1 กลุ่ม 12,000 สนง.กจ.ภก. 12,000   รัตนพล  คุม้ภยั

       2.2 อบรมการพฒันาผลิตภณัฑ์  1 กลุ่ม 6,000 สนง.กจ.ภก. 6,000      รัตนพล  คุม้ภยั

   1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง 13,000

ขยายผลสู่การปฏิบัต(ิปีที� 2)

     1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตพืช/อารักขาพืช5 ราย 1,000 สนง.กจ.ภก. 5 รัตนพล  คุม้ภยั หนา้ที� 6



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

     2) ส่งเสริมการจดัทาํแปลงเรียนรู้

       2.1) สนบัสนุนการทาํแปลงเรียนรู้ 2 แปลง 10,000 สนง.กจ.ภก. 10,000   รัตนพล  คุม้ภยั

    3) ติดตามใหค้าํแนะนาํและสรุปผล  1 ครั� ง 2,000 สนง.กจ.ภก. 2,000       รัตนพล  คุม้ภยั

แผนงาน : บูรณาการพฒันาผู้ประกอบการ 114,000

เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

 โครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า 114,000 ชริดา  แกว้รัตนะ

เกษตรแปรรูป

กจิกรรมพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

   1.พฒันาทกัษะวสิาหกิจชุมชนดา้นการบริหาร 20 ราย 14,000 อ.เมืองภูเก็ต 14,000  ชริดา  แกว้รัตนะ

จดัการการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป อ.ถลาง

   2. พฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปวสิาหกิจชุมชน เช่น  2 แห่ง 100,000 อ.เมืองภูเก็ต 100,000  ชริดา  แกว้รัตนะ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที�ผลิต/ อ.ถลาง

ตรวจประเมินและขอเครื�องหมายคุณภาพมาตรฐาน

การผลิตและผลิตภณัฑ์

แผนงาน : บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 48,000

โครงการขึ�นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 48,000 กยส.

กจิกรรมขึ�นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 1.ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั 48,000

    1.1 ติดตามการจดัเก็บและปรับปรุงขอ้มูล 2000 ครัวเรือน 5,000

ทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั

390 ครัวเรือน 975 อ.เมืองภูเก็ต 50 50 50 50 50 145 145 145 145 145 กอ.เมืองภูเก็ต

290 ครัวเรือน 725 อ.กะทู ้ 35 35 35 35 35 110 110 110 110 110 กอ.กะทู ้

1320 ครัวเรือน 3,300 อ.ถลาง 165 165 165 165 165 495 495 495 495 495 กอ.ถลาง

    1.2 ค่าอินเทอร์เน็ตสาํหรับใชก้บั Tablet ใน 34,500 หนา้ที� 7



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

การปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง(ค่าสาธารณูปโภค) 17,250 อ.เมืองภูเก็ต 2,250    1,500      1,500    1,500      1,500       1,500  1,500      1,500      1,500  1,500     1,500  กอ.เมืองภูเก็ต

17,250 อ.ถลาง 2,250    1,500      1,500    1,500      1,500       1,500  1,500      1,500      1,500  1,500     1,500  กอ.ถลาง

    2.ตรวจสอบขอ้มูล

    2.1 ตรวจสอบพื�นที�เพาะปลูก วาดแปลง 500 แปลง 2,500

95 แปลง 475 อ.เมืองภูเก็ต 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 กอ.เมืองภูเก็ต

75 แปลง 375 อ.กะทู ้ 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35 กอ.กะทู ้

330 แปลง 1,650 อ.ถลาง 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 กอ.ถลาง

  3.อาํนวยการ 6,000 สนง.กจ.ภก. 6,000  ณฐัดนยั

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที�ยว กฬีา 7,000

และวัฒนธรรม

1.โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยววิถีเกษตร 7,000 กสก.

  กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที�ยววิถีเกษตร 7,000

  1.จดัเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที�ยววถิี 20 ราย 7,000 อ.กะทู ้ 7,000      รัตนพล   คุม้ภยั

เกษตรและชุมชน

แผนงาน : บูรณาการพฒันาศักยภาพการผลติ 1,246,600

ภาคการเกษตร

1.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 151,400 กสผ./อารักขาพืช

  1.1 กจิกรรมพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 91,400

  1.ยกระดบัการผลิตและเพิ�มมูลค่าสินคา้เกษตร 91,400 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

สู่มาตรฐาน GAP 

    1.1 อบรมเกษตรกรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน GAP 58 ราย 46,400

และศึกษาดูงาน

25 ราย 20,000 อ.เมืองภูเก็ต 20,000   กอ.เมืองภูเก็ต

3 ราย 2,400 อ.กะทู ้ 2,400      กอ.กะทู ้
หนา้ที� 8



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

30 ราย 24,000 อ.ถลาง 24,000   กอ.ถลาง

   1.2 ติดตามใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตรวจประ 58 แปลง/ราย 23,200

เมินแปลงเบื�องตน้

25 แปลง/ราย 10,000 อ.เมืองภูเก็ต 5,000    5,000      กอ.เมืองภูเก็ต

3 แปลง/ราย 1,200 อ.กะทู ้ 600       600         กอ.กะทู ้

30 แปลง/ราย 12,000 อ.ถลาง 6,000    6,000      กอ.ถลาง

   1.3 นาํร่องจุดบริหารจดัการสารตกคา้งในพืช 1 จุด 7,000 อ.เมืองภูเก็ต 7,000      กอ.เมืองภูเก็ต

ผลเกษตร GAP 

   1.4 สนบัสนุนการจดัการและพฒันาผลิตผล 58 ราย 11,600

สินคา้เกษตรGAP ในขั�นตน้ 25 ราย 5,000 อ.เมืองภูเก็ต 5,000    กอ.เมืองภูเก็ต

3 ราย 600 อ.กะทู ้ 600       กอ.กะทู ้

30 ราย 6,000 อ.ถลาง 6,000    กอ.ถลาง

 2. พฒันาเกษตรกร GAP อาสา สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

 2.1 พฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตรกร GAP 4 ราย 3,200 อ.ถลาง 3,200      

 อาสาและศึกษาดูงาน

  1.2 กจิกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื�อเพิ�ม 60,000 อารักขาพืช

ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

  1.ส่งเสริมและใหบ้ริการการจดัการศตัรูพืชสาํคญั 60,000

ในพื�นที�ผลิตสินคา้เกษตร

   1.1 จดัการศตัรูพืชตระกูลปาลม์(มะพร้าวและ โยธิน  เวชพงษ์

ปาลม์นํ� ามนั)

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�องการ 50 ราย 10,000 10,000   

จดัการศตัรูมะพร้าวและปาลม์นํ� ามนั หนา้ที� 9



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

    2) แปลงเรียนรู้การจดัการศตัรูมะพร้าวและ  1 แปลง 20,000 15,000  5,000     

ปาลม์นํ� ามนั

  1.2 จดัการศตัรูยางพารา กนกวรรณ คู่พงศกร

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�องการ 50 ราย 10,000 10,000   

จดัการศตัรูยางพารา

    2) จดัทาํแปลงเรียนรู้การควบคุมศตัรูยางพารา  1 แปลง 20,000 15,000  5,000     

2.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 433,100 กสผ.

  กจิกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 433,100 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

    1.วเิคราะห์จดัเวทีจดัทาํแผน/ปรับปรุงขอ้มูล 3 แปลง 11,000

(แปลงปี 60-61-62) 1 แปลง อ.เมืองภูเก็ต 3,666    กอ.เมืองภูเก็ต

2 แปลง อ.ถลาง 7,334    กอ.ถลาง

   2.ถ่ายทอดความรู้(แปลงปี 60-61-62) 3 แปลง 56,000

1 แปลง อ.เมืองภูเก็ต 18,666   กอ.เมืองภูเก็ต

2 แปลง อ.ถลาง 37,334   กอ.ถลาง

   3.สร้างมูลค่าเพิ�มสินคา้(แปลงปี 60-61) 2 แปลง 130,000

อ.เมืองภูเก็ต 65,000    กอ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 65,000    กอ.ถลาง

   4.สนบัสนุนปัจจยั/วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 1 แปลง 160,000 อ.ถลาง 160,000 กอ.ถลาง

(แปลงปี 62)

   5.บริหารจดัการโครงการ

   5.1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่  8  ครั� ง 21,600 หนา้ที� 10



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

         -ระดบัจงัหวดั(4 ครั� ง)  4  ครั� ง 2400 2400 2400 2400 สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

        -ระดบัอาํเภอ(4 ครั� ง)  4  ครั� ง อ.เมืองภูเก็ต 1000 1000 1000 1000 กษอ.เมืองภูเก็ต

 4  ครั� ง อ.กะทู ้ 1000 1000 1000 1000 กษอ.กะทู ้

 4  ครั� ง อ.ถลาง 1000 1000 1000 1000 กษอ.ถลาง

   5.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 3 ครั� ง 4,500 1,500      1,500       1,500      สุมาลี  ผลรัตนไพบูลย์

   5.3 พฒันาดา้นระบบฐานขอ้มูลกลางสมาชิก 50,000

แปลงใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 16,666   กษฮ.เมืองภูเก็ต

อ.ถลาง 33,334   กษฮ.ถลาง

3.โครงการพฒันาตลาดสินค้าเกษตร 62,000 กสก.

    กจิกรรมตลาดเกษตรกร 62,000

    1.พฒันาความรู้และศกัยภาพของเกษตรกร

     1.1 อบรมเกษตรกรผูจ้าํหน่ายสินคา้ 15 ราย 27,000 สนง.กจ.ภก 9,000    9,000      9,000    ชมพูรัตน์ ชมบุญ

ในตลาดเกษตรกร 3 หลกัสูตร

    2.พฒันาตลาดเกษตร 1 จงัหวดั 20,000 สนง.กจ.ภก 20,000   ชมพูรัตน์ ชมบุญ

    3.เชื�อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร

       3.1 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร 15 ราย 15,000 สนง.กจ.ภก 15,000     ชมพูรัตน์ ชมบุญ

4. โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง 212,000 กสก.

(Smart  Farmer)

 กจิกรรมพฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง 212,000 ชริดา    แกว้รัตนะ

(Smart  Farmer)

   1. พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 76,000

      1.1 พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นYoung 25 ราย 60,000 อ.เมืองภูเก็ต 20,000   20,000  20,000    ชริดา    แกว้รัตนะ
หนา้ที� 11



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

Smart  Farmer

     1.2 ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานศูนยบ่์มเพาะ

เกษตรกรรุ่นใหม่

     1)อบรมเพิ�มศกัยภาพการดาํเนินงานศูนย์ 20 ราย 16,000 อ.เมืองภูเก็ต 16,000   ชริดา    แกว้รัตนะ

บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

  2. พฒันาเกษตรกรปราดเปรื�อง(Smart Farmer) 136,000

     2.1 พฒันาศกัยภาพเกษตรกร

     1) พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหเ้ป็น  60 ราย 24,000

Smart Farmer  15 ราย 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 6,000      กอ.เมืองภูเก็ต

 15 ราย 6,000 อ.กะทู ้ 6,000      กอ.กะทู ้

 30 ราย 12,000 อ.ถลาง 12,000   กอ.ถลาง

    2) พฒันาเพิ�มศกัยภาพ Smart Farmer สู่การ 50 ราย 20,000 สนง.กจ.ภก. 20,000   ชริดา    แกว้รัตนะ

เป็น Smart Farmer ตน้แบบ

   2.2 พฒันา Smart Farmer และ Young Smart Farmer

ดว้ยกระบวนการกลุ่ม

  1) อบรมเพิ�มทกัษะ Smart Farmer และ Young  40 ราย 32,000 สนง.กจ.ภก. 32,000   ชริดา    แกว้รัตนะ

Smart Farmer ดา้นการบริหารจดัหการกลุ่ม

 2) สนบัสนุนวสัดุการเกษตรเพื�อการพฒันา 2 กลุ่ม 60,000 สนง.กจ.ภก. 60,000   ชริดา    แกว้รัตนะ

 Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดว้ยกระบวนการกลุ่ม

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 388,100 กยส./กอพ.

การผลติสินค้าเกษตร

 5.1 กจิกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 388,100

การผลติสินค้าเกษตร

1. พฒันาศกัยภาพของ ศพก.และศูนยเ์ครือข่าย 54,000 กมลรัตน์     มุกดา
หนา้ที� 12



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

  1.1 พฒันาศูนยเ์รียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพ 3 ศูนย์ 9,000

การผลิตสินคา้เกษตร 3,000 อ.เมืองภูเก็ต 3,000    กอ.เมืองภูเก็ต

3,000 อ.กะทู ้ 3,000    กอ.กะทู ้

3,000 อ.ถลาง 3,000    กอ.ถลาง

  1.2 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย ศพก.  9 ศูนย์ 45,000

  3 ศูนย์ 15,000 อ.เมืองภูเก็ต 15,000   กอ.เมืองภูเก็ต

 3 ศูนย์ 15,000 อ.กะทู ้ 15,000   กอ.กะทู ้

 3 ศูนย์ 15,000 อ.ถลาง 15,000   กอ.ถลาง

 2. บริหารจดัการเพื�อขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน 43,200 กมลรัตน์   มุกดา

   2.1 ประชุมคณะทาํงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

  1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั 6 ราย 6,300 สนง.กจ.ภก. 2,100    1,400    1,400  1,400  กมลรัตน์   มุกดา

  2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดบัอาํเภอ  30 ราย 18,000

 6,000 อ.เมืองภูเก็ต 1,500    1,500    1,500  1,500  กอ.เมืองภูเก็ต

6,000 อ.กะทู ้ 1,500    1,500    1,500  1,500  กอ.กะทู ้

6,000 อ.ถลาง 1,500    1,500    1,500  1,500  กอ.ถลาง

  2.2 ฝึกอบรมการจดัทาํแผนพฒันาการเกษตร

ระดบัตาํบล

   1) ฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตร 6 คน 2,100 สนง.กจ.ภก. 2,100      กมลรัตน์   มุกดา

  2.3 เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั 14 คน 16,800 สนง.กจ.ภก. 5,600      5,600  5,600     กมลรัตน์   มุกดา

เพื�อขบัเคลื�อน ศพก.

3.สนบัสนุนการใหบ้ริการของ ศพก. และ 60,000 กมลรัตน์   มุกดา

เครือข่าย

   3.1 จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื�อเริ�มตน้ 3 ศูนย์ 60,000

ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 20,000 อ.เมืองภูเก็ต 20,000    กอ.เมืองภูเก็ต
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โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

20,000 อ.กะทู ้ 20,000    กอ.กะทู ้

20,000 อ.ถลาง 20,000    กอ.ถลาง

4.กิจกรรมพฒันาเกษตรกรผูน้าํ 66,000 กมลรัตน์   มุกดา

   4.1 จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผูน้าํ 90 ราย 54,000

30 ราย 18,000 อ.เมืองภูเก็ต 6,000    6,000    6,000  กอ.เมืองภูเก็ต

30 ราย 18,000 อ.กะทู ้ 6,000    6,000    6,000  กอ.กะทู ้

30 ราย 18,000 อ.ถลาง 6,000     6,000    6,000  กอ.ถลาง

  4.2 พฒันาเกษตรกรผูน้าํ ศพก.เครือข่าย 30 ราย 12,000 6,000  6,000      กมลรัตน์     มุกดา

5.พฒันาศูนยเ์ครือข่าย 159,900 กลุ่มอารักขาพืช

  5.1 พฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานศูนยจ์ดัการ

ศตัรูพืชชุมชน

    1) จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื�อง 6 ศูนย.์ 36,000 กนกวรรณ คู่พงศกร

การจดัการศตัรูพืชดว้ยวธีิผสมผสานตามแนว 12,000 อ.เมืองภูเก็ต 12,000   กอ.เมืองภุเก็ต

ทางโรงเรียนเกษตรกร 12,000 อ.กะทู ้ 12,000   กอ.กะทู ้

12,000 อ.ถลาง 12,000   กอ.ถลาง

   2) สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของ ศจช. 1 จงัหวดั 9,600 9,600      กนกวรรณ คู่พงศกร

   3) สนบัสนุนการดาํเนินงานแปลงติดตาม กนกวรรณ คู่พงศกร

สถานการณ์ศตัรูพืช

     3.1) สนบัสนุนการดาํเนินงานแปลงติดตาม 9 แปลง 4,500

สถานการณ์ศตัรูพืช 2 แปลง 1,000 อ.เมืองภูเก็ต 1,000      กอ.เมืองภูเก็ต

3 แปลง 1,500 อ.กะทู ้ 1,500      กอ.กะทู ้

4  แปลง 2,000 อ.ถลาง 2,000      กอ.ถลาง

   4) จดัทาํแปลงเรียนรู้การจดัการศตัรูพืชอยา่ง 2 แปลง 20,000 20,000  กนกวรรณ คู่พงศกร

เหมาะสมตามสภาพพื�นที� หนา้ที� 14



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

  5) จดัเวทีเสวนาพฒันาศกัยภาพและการสร้าง

เครือข่าย ศจช.

    5.1) ระดบัจงัหวดั 12 ราย 4,800 สนง.กจ.ภก. 4,800  โยธิน   เวชพงษ์

   6) ประกวดศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนดีเด่น

   6.1 ระดบัจงัหวดั  1 จงัหวดั 5,000 สนง.กจ.ภก. 5,000      กนกวรรณ คู่พงศกร

  5.2 พฒันาศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน(ศดปช.)

    1) สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของ ศดปช. 3 ศูนย์ 21,000 21,000   สมชาย  เจียมตวั

  2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น

  2.1) ระดบัจงัหวดั 1 จงัหวดั 5,000 สนง.กจ.ภก. 5,000      โยธิน    เวชพงษ์

  5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการใชปุ้๋ ย

เพื�อลดตน้ทุนการผลิต

  1) จดัทาํแปลงเรียนรู้การจดัการดินและปุ๋ ย 3 ศูนย์ 12,000 สมชาย  เจียมตวั

4,000 อ.เมืองภูเก็ต 4,000      กอ.เมืองภูเก็ต

4,000 อ.กะทู ้ 4,000      กอ.กะทู ้

4,000 อ.ถลาง 4,000      กอ.ถลาง

  2) จดักระบวนการเรียนรู้ดา้นการจดัการ 3 ศูนย์ 12,000 สมชาย  เจียมตวั

ดินและปุ๋ ย 4,000 อ.เมืองภูเก็ต 4,000      กอ.เมืองภูเก็ต

4,000 อ.กะทู ้ 4,000      กอ.กะทู ้

4,000 อ.ถลาง 4,000      กอ.ถลาง

  3) จดังานรณรงคก์ารใชปุ้๋ ยเพื�อลดตน้ทุนการผลิต 1 จงัหวดั 30,000 30,000    สมชาย  เจียมตวั

  6. ติดตามและรายงาน 5,000

     6.1 ติดตามการดาํเนินงานศูนยเ์รียนรู้  2 ครั� ง 5,000 2,500      2,500      กยส.

แผนงาน : บูรณาการพฒันาพื�นที�ระดับภาค 638,000

ภาคใต้ หนา้ที� 15



โครงการ/กิจกรรม/ขั�นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที� ผูรั้บผดิชอบ

(2) (3) (บาท)   (4) ดาํเนินการ(5) ตค.61 พย.61 ธค.61 มค.62 กพ.62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 กค.62 สค.62 กย.62 (7)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (2.1)

หน่วยงาน (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเกต็

แผนดาํเนินการ (6)

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

1.โครงการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรที�เป็นอตัลกัษณ์ 638,000 กสผ./กยส.

และเหมาะสมกบัศักยภาพพื�นที�ของภาค

  1.1 กจิกรรมพฒันาคุณภาพการผลติไม้ผลสู่ 450,000 กสผ.

มาตรฐานการส่งออกภาคใต้ สุภาวดี     ดบัพนัธ์

   1. พฒันาเกษตรกรผลิตไมผ้ลที�เป็นอตัลกัษณ์

เหมาะสมกบัพื�นที�สู่มาตรฐานการส่งออก

   1.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 200 ราย 320,000 160,000 160,000   

และศึกษาดูงาน

  2. รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้  

   2.1 การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอ้น 1 จงัหวดั 100,000 20,000   80,000   

กลบัไดม้าตรฐานการส่งออก

  3. บริหารจดัการเพื�อคน้หาการผลิตไมผ้ลตน้  1 เรื�อง 30,000 อ.ถลาง 30,000    

แบบที�เป็นอตัลกัษณ์ภาคใตเ้หมาะสมกบัพื�นที�

สู่มาตรฐานการส่งออก

  1.2 กจิกรรมแปรรูปผลไม้เพื�อมูลค่าภาคใต้ 188,000 กยส.

      1.สัมมนาเชื�อมโยงการผลิตและการตลาด

ผลไมแ้ปรรูป

      1.1 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื�อเชื�อมโยง 1 ครั� ง 68,000 68,000   

การผลิตและการตลาดผลไมแ้ปรรูป

     2.พฒันาบรรจุภณัฑ์

     2.1 จดัทาํบรรจุภณัฑเ์พื�อเพิ�มมูลค่าแปรรูป  1 จงัหวดั 100,000 100,000    

ผลไม้

    3.บริหารจดัการเพื�อคน้หาตน้แบบในการสร้าง 1 เรื�อง 20,000 20,000     
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