
สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

รวมทัง้สิ้น
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ราย 745
ผลผลิตเกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ ราย 745
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร ราย 745
1.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ราย 745
   1) พัฒนาเครอืข่ายงานส่งเสรมิการเกษตร ราย 200
– อาสาสมัครเกษตร ราย 200
   1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
      1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจงัหวดั จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 1 น.ส.ณราภรณ์  กล  าแสง

      1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจงัหวดั ราย 14 จงัหวดัด าเนินการ 14 14 น.ส.ณราภรณ์  กล  าแสง

   2. ส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร
      2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้เพื อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ราย 40 จงัหวดัด าเนินการ 40 น.ส.ณราภรณ์  กล  าแสง
      (อกม.) ต้นแบบ ระดับจงัหวดั

      2.2 จดัท าเวทีถ่ายทอดความรู้การจดัท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ราย 200 อ าเภอด าเนินการ
ราย 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.เดิมบางนางบวช 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ด่านช้าง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.บางปลาม้า 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ศรีประจนัต์ 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ดอนเจดีย์ 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.สองพี น้อง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.สามชุก 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.อู่ทอง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.หนองหญ้าไซ 20 20 เกษตรอ าเภอ

บัญชีจัดสรรโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (โครงการตามตัวชีว้ัด) แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมส่งเสรมิการเกษตร
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

   2) เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ราย 545

–  เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ราย 315
   1. เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสรมิอาชีพการเกษตร
      1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
          1) จดักระบวนการเรียนรู้เพื อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ราย 80 จงัหวดัด าเนินการ 80 น.ส.ต้องตา  บัวเขียว
      สู่ Smart Group

          2) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจงัหวดั ราย 40 จงัหวดัด าเนินการ 40 น.ส.ต้องตา  บัวเขียว

   2. เสรมิสรา้งและพัฒนาศัยกภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
      2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
          1) จดักระบวนการเรียนรู้เพื อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ราย 130 อ าเภอด าเนินการ
      สู่ Smart Group ราย 13 อ.เมืองสุพรรณบุรี 13 เกษตรอ าเภอ

ราย 13 อ.เดิมบางนางบวช 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.ด่านช้าง 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.บางปลาม้า 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.ศรีประจนัต์ 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.ดอนเจดีย์ 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.สองพี น้อง 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.สามชุก 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.อู่ทอง 13 เกษตรอ าเภอ
ราย 13 อ.หนองหญ้าไซ 13 เกษตรอ าเภอ

          2) อบรมเพิ มประสิทธภิาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นจดุเรียนรู้ ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นางนิลุบล ทองสม
      ต้นแบบด้านการเพิ มมูลค่าสินค้าเกษตรและเคหกิจเกษตร

         3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามแผนเพิ มประสิทธภิาพกลุ่ม กลุ่ม 2 จงัหวดัด าเนินการ 2 นางนิลุบล ทองสม
      แม่บ้านเกษตรกร
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

   3. เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
      3.1 สร้างทัศนคติที ดีและปลูกฝังค่านิยมการท าการเกษตรให้กับเด็กและ
      เยาวชน
         1) จดักระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการท าการเกษตร
      ให้กับเด็กและเยาวชนที อยูใ่น/นอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่าน
      กระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกร
           1.1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกร ราย 45 อ าเภอด าเนินการ

ราย 15 อ.บางปลาม้า 15 15 เกษตรอ าเภอ
ราย 15 อ.ด่านช้าง 15 15 เกษตรอ าเภอ
ราย 15 อ.อู่ทอง 15 15 เกษตรอ าเภอ

          1.2) สนับสนุนวสัดุเพื อพัฒนาทักษะและฝึกปฏิบัติตามแผนพัฒนา กลุ่ม 3 อ าเภอด าเนินการ
      กลุ่มยวุเกษตรกร กลุ่ม 1 อ.บางปลาม้า 1 เกษตรอ าเภอ

กลุ่ม 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
กลุ่ม 1 อ.อู่ทอง 1 เกษตรอ าเภอ

–  ส่งเสรมิเคหกิจเกษตรเพ่ือความมัน่คงด้านอาหารในครวัเรอืนและชุมชน ราย 30
   1. ส่งเสรมิเคหกิจเกษตรเพ่ือความมัน่คงด้านอาหารในครวัเรอืนและชุมชน
      1.1 จดัท าเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเมินสถานการณ์เพื อ ราย 30 อ าเภอด าเนินการ
      วเิคราะห์พืน้ที  และจดัท าแผนความต้องการเพื อส่งเสริมความมั นคง ราย 30 อ.ด่านช้าง 30 เกษตรอ าเภอ
      ด้านอาหาร

      1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตร เทคโนโลยกีารผลิตอาหาร ราย 30 อ าเภอด าเนินการ
      ปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพื อบริโภคใน ราย 30 อ.ด่านช้าง 30 เกษตรอ าแภอ
      ครัวเรือนและชุมชน

      1.3 จดัท ากิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร สนับสนุนปัจจยัการผลิต จดุ 1 อ าเภอด าเนินการ
จดุ 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

–  ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ราย 200
   1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
      1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจงัหวดั คร้ัง 2 จงัหวดัด าเนินการ 1 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ

   2. ส่งเสรมิและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
      2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน
           1) ประเมินศักยภาพและจดัท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน ราย 200

คร้ัง 6 จงัหวดัด าเนินการ 1 1 1 1 1 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ
ราย 200 อ าเภอด าเนินการ
ราย 20 อ.เมืองสุพรรณบุรี 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.เดิมบางนางบวช 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ด่านช้าง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.บางปลาม้า 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ศรีประจนัต์ 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.ดอนเจดีย์ 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.สองพี น้อง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.สามชุก 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.อู่ทอง 20 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 อ.หนองหญ้าไซ 20 20 เกษตรอ าเภอ

      2.2 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
           1) อบรมด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น ราย 10 จงัหวดัด าเนินการ 10 นายวราพงษ์ เดชะเทศ

           2) สนับสนุนวสิาหกิจชุมชนในการเพิ มมูลค่าสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น แห่ง 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ

      2.3 พัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนรุ่นใหม่
           1) อบรมผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ ราย 100 จงัหวดัด าเนินการ 100 นายวราพงษ์ เดชะเทศ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

   3. ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้วิสาหกิจชุมชน
      3.1 คัดเลือกวสิาหกิจชุมชนดีเด่น
           1) คัดเลือกวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจงัหวดั คร้ัง 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ

      3.2 พัฒนาวสิาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้
           2) จดัท าชุดองค์ความรู้เพื อขยายผลวสิาหกิจชุมชน ชุด 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ

   4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
      4.1 สนับสนุนวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียน อ าเภอ 10 อ าเภอด าเนินการ
    วสิาหกิจชุมชน อ าเภอ 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 เกษตรอ าเภอ

อ าเภอ 1 อ.เดิมบางนางบวช 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.บางปลาม้า 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.ศรีประจนัต์ 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.ดอนเจดีย์ 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.สองพี น้อง 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.สามชุก 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.อู่ทอง 1 เกษตรอ าเภอ
อ าเภอ 1 อ.หนองหญ้าไซ 1 เกษตรอ าเภอ

แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรชัญาของ ราย 600
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย 600
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย 600
1. ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ราย -
    1.1  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที  1) ราย 5
          1.)  ศึกษาดูงานต้นแบบโครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริ ราย 5 จงัหวดัด าเนินการ 5 นายพิจกัษณ์   ผุดผ่อง

          2.)  อบรมถ่ายทอดความรู้วชิาการแก่เกษตรกร ราย 5 จงัหวดัด าเนินการ 5 นายพิจกัษณ์   ผุดผ่อง
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

2. สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีฯ่ ราย 600
    2.1  ด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื อนที ฯ 
          1.)  จดัคลินิกเกษตรเคลื อนที ฯ  ไตรมาส 1 ราย 150 จงัหวดัด าเนินการ 150 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
          (จดัในพืน้ที ที มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

          2.)  จดัคลินิกเกษตรเคลื อนที ฯ  ไตรมาส 2 ราย 150 จงัหวดัด าเนินการ 150 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
          (จดัในพืน้ที ที มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

          3.)  จดัคลินิกเกษตรเคลื อนที ฯ  ไตรมาส 3 ราย 150 จงัหวดัด าเนินการ 150 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
          (จดัในพืน้ที ที มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

          4.)  จดัคลินิกเกษตรเคลื อนที ฯ  ไตรมาส 4 ราย 150 จงัหวดัด าเนินการ 150 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
          (จดัในพืน้ที ที มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

แผนบูรณาการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง -
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรปู แห่ง -
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรปู แห่ง -
   1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรปูสินค้าเกษตร
      1.1 พัฒนาทักษะวสิาหกิจชุมชนด้านการบริหารจดัการการผลิตสินค้า ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นายวราพงษ์ เดชะเทศ
      เกษตรแปรรูป

      1.2 ตรวจประเมิน และขอเครื องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการ จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 1 นายวราพงษ์ เดชะเทศ
      ผลิตและผลิตภัณฑ์

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ครวัเรอืน -
โครงการปรบัปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครวัเรอืน -
กิจกรรมปรบัปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ครวัเรอืน -
   1. ปรบัปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
      1.1 แจง้ครัวเรือนเกษตรกรที ข้อมูลไม่เป็นปัจจบุันให้ปรับปรุงข้อมูล ครัวเรือน 12,000 จงัหวดัด าเนินการ 12,000  น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

      1.2 ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและ เครื อง 25 - 5 5 5 5 25 25 25 25 25 น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม
      วาดแปลง

   2. ตรวจสอบพ้ืนทีเ่พาะปลูก
      2.1 ตรวจสอบพืน้ที เพาะปลูก วาดแปลง แปลง 33,200 อ าเภอด าเนินการ 4,150 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,150   

แปลง 3,387 อ.เมืองสุพรรณบุรี 550 480 480 480 480 480 437 เกษตรอ าเภอ
แปลง 2,479 อ.เดิมบางนางบวช 480 340 340 340 340 340 299 เกษตรอ าเภอ
แปลง 1,719 อ.ด่านช้าง 355 230 230 230 230 230 214 เกษตรอ าเภอ
แปลง 2,891 อ.บางปลาม้า 390 420 420 420 420 420 401 เกษตรอ าเภอ
แปลง 1,406 อ.ศรีประจนัต์ 325 200 200 200 200 200 81 เกษตรอ าเภอ
แปลง 3,481 อ.ดอนเจดีย์ 285 550 550 550 550 550 446 เกษตรอ าเภอ
แปลง 3,013 อ.สองพี น้อง 525 430 430 430 430 430 338 เกษตรอ าเภอ
แปลง 4,342 อ.สามชุก 315 680 680 680 680 680 627 เกษตรอ าเภอ
แปลง 5,154 อ.อู่ทอง 525 780 780 780 780 780 729 เกษตรอ าเภอ
แปลง 5,328 อ.หนองหญ้าไซ 400 870 870 870 870 870 578 เกษตรอ าเภอ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายได้จากการท่องเทีย่วและบรกิาร แหล่ง -
โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเทีย่ววิถีเกษตร แหล่ง -
กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเทีย่ววิถีเกษตร แหล่ง -
   1. ถ่ายทอดความรู้การท่องเที ยววถิีเกษตรไปสู่เกษตรกร ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นางนิลุบล  ทองสม

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ราย 1,378  
1. โครงการส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ราย 50
   กิจกรรมส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ราย 50
   1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ น
      1.1 หลักสูตรระดับที   1 ราย 50 จงัหวดัด าเนินการ 50 น.ส.วาสนา  เชื้อทอง
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ราย 188
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ราย 188
   1. ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
      1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
         - แปลงใหญ่ ปี 2560 ราย 128 อ าเภอด าเนินการ

ราย 40 ต.หนองกระทุ่ม 40 เกษตรอ าเภอ
อ.เดิมบางนางบวช

ราย 50 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง 50 เกษตรอ าเภอ
ราย 38 ต.ทัพหลวง 38 เกษตรอ าเภอ

อ.หนองหญ้าไซ

         - แปลงใหญ่ ปี 2561 ราย 60 อ าเภอด าเนินการ
ราย 20 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 20 เกษตรอ าเภอ
ราย 20 ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพี น้อง 20 เกษตรอ าเภอ

      1.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น
         - แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลง/ราย 1/128 จงัหวดัด าเนินการ น.ส.ภรณ์ชนก ทิพภักดี

แปลง/ราย 1/40 ต.หนองกระทุ่ม 20 20
อ.เดิมบางนางบวช

แปลง/ราย 1/50 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง 25 25
แปลง/ราย 1/38 ต.ทัพหลวง 19 19

อ.หนองหญ้าไซ

         - แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลง/ราย 1/60 จงัหวดัด าเนินการ น.ส.ภรณ์ชนก ทิพภักดี
แปลง/ราย 1/10 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 10 10
แปลง/ราย 1/10 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 10 10
แปลง/ราย 1/10 ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพี น้อง 10 10
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

      1.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น
         - แปลงใหญ่ ปี 2560 ราย 128 จงัหวดัด าเนินการ น.ส.ภรณ์ชนก ทิพภักดี

ราย 40 ต.หนองกระทุ่ม 40
อ.เดิมบางนางบวช

ราย 50 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง 50
ราย 38 ต.ทัพหลวง 38

อ.หนองหญ้าไซ

         - แปลงใหญ่ ปี 2561 ราย 60 จงัหวดัด าเนินการ น.ส.ภรณ์ชนก ทิพภักดี
ราย 20 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 20
ราย 20 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 20
ราย 20 ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพี น้อง 20

   2. พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา
      2.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน ราย 11 จงัหวดัด าเนินการ 11 น.ส.ภรณ์ชนก ทิพภักดี

3. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการสินค้าเกษตร ราย 1,015
   กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการสินค้าเกษตร ราย 1,015
   3.1 เพ่ิมประสิทธภิาพและปรบัระบบการผลิตสินค้าเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราย 490
      1. ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังนา
         1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังนา ราย 490 จงัหวดัด าเนินการ 490

         1.2 จดัท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังนา แปลง 1 จงัหวดัด าเนินการ 1

         1.3 ประชาสัมพันธง์านสาธติการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังนา คร้ัง 1 จงัหวดัด าเนินการ 1
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

   3.2 เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง ราย 115
      1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ มประสิทธภิาพการผลิต
      มันส าปะหลัง
         1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี เหมาะสมให้เกษตรกร ราย 100 อ าเภอด าเนินการ

ราย 50 อ.เดิมบางนางบวช 50 50 เกษตรอ าเภอ
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50 50 เกษตรอ าเภอ

         1.2 จดัท าแปลงเรียนรู้การเพิ มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง กลุ่ม 2 อ าเภอด าเนินการ
กลุ่ม 1 อ.เดิมบางนางบวช 1 เกษตรอ าเภอ
กลุ่ม 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ

      2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันส าปะหลัง ราย 15
         2.1 จดักิจกรรมพัฒนาและเชื อมโยงเครือข่ายมันส าปะหลัง ราย 15 จงัหวดัด าเนินการ 15 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง

   3.3 เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตอ้อย ราย 100
      1. เพิ มประสิทธภิาพการผลิต
         1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีนการเพาะปลูกอ้อยและ ราย 100 อ าเภอด าเนินการ
         ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ราย 100 อ าเภอด่านช้าง 100 เกษตรอ าเภอ

   3.4 เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสับปะรด ราย 110
      1. เพิ มประสิทธภิาพการผลิต
         1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีนการผลิตสับปะรด GAP ราย 110 อ าเภอด าเนินการ
         และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ราย 110 อ าเภอด่านช้าง 110 เกษตรอ าเภอ

   3.5 เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) ราย 200
      1. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื อเพิ มประสิทธภิาพการผลิต
      ไม้ผลคุณภาพดี
         1.1 จดัเวทีวเิคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ราย 200 อ าเภอด าเนินการ

ราย 80 อ.เมืองสุพรรณบุรี 80 เกษตรอ าเภอ
ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40 เกษตรอ าเภอ
ราย 80 อ.สามชุก 80 เกษตรอ าเภอ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

         1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื อเพิ มประสิทธภิาพการผลิตไม้ผล ราย 200 อ าเภอด าเนินการ
ราย 80 อ.เมืองสุพรรณบุรี 80 เกษตรอ าเภอ
ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40 เกษตรอ าเภอ
ราย 80 อ.สามชุก 80 เกษตรอ าเภอ

         1.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ แปลง 1 จงัหวดัด าเนินการ นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
แปลง 1 อ าเภอเดิมบางนางบวช 1

4. โครงการตลาดเกษตรกร จังหวัด 1
   กิจกรรมตลาดเกษตรกร จังหวัด 1
   1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
      1.1 อบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร ราย 15 จงัหวดัด าเนินการ 15 15 น.ส. ต้องตา บัวเขียว
      3 หลักสูตร

   2. พัฒนาตลาดเกษตรกร จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 น.ส. ต้องตา บัวเขียว

   3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
      3.1 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร ราย 23 จงัหวดัด าเนินการ 23 น.ส. ต้องตา บัวเขียว

5. โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 10
   กิจกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลง 10
   1. แปลงปี 2560 (7 แปลง 252 ราย) แปลงปีที ่2
      1.1 ถ่ายทอดความรู้
         1) วเิคราะห์จดัท าแผนรายแปลงและจดัท าแผนธรุกิจ ราย 252 อ าเภอด าเนินการ

ราย 50 ต.สระแก้ว และ ต.ตลิ งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี 50
ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50
ราย 30 อ.สามชุก 30
ราย 44 อ.อู่ทอง 44
ราย 38 อ.หนองหญ้าไซ 38

หนา้11/21



สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

         2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด ราย 252 อ าเภอด าเนินการ
      การบริหารจดัการกลุ่ม ราย 50 ต.สระแก้ว และ ต.ตลิ งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี 50

ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50
ราย 30 อ.สามชุก 30
ราย 44 อ.อู่ทอง 44
ราย 38 อ.หนองหญ้าไซ 38

         3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ราย 252 อ าเภอด าเนินการ
      วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ราย 50 ต.สระแก้ว และ ต.ตลิ งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี 50

ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50
ราย 30 อ.สามชุก 30
ราย 44 อ.อู่ทอง 44
ราย 38 อ.หนองหญ้าไซ 38

      1.2 บริหารจดัการสินค้าเกษตรครบวงจร
         1) สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพื อพัฒนาการผลิต แปลง 7 อ าเภอด าเนินการ

แปลง 2 อ.เมืองสุพรรณบุรี 2
แปลง 1 อ.เดิมบางนางบวช 1
แปลง 1 อ.ด่านช้าง 1
แปลง 1 อ.สามชุก 1
แปลง 1 อ.อู่ทอง 1
แปลง 1 อ.หนองหญ้าไซ 1

   1.3 เชื อมโยงการตลาด ราย 252 อ าเภอด าเนินการ
      1) สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจดัการร่วมกัน ราย 50 ต.สระแก้ว และ ต.ตลิ งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี 50

ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50
ราย 30 อ.สามชุก 30
ราย 44 อ.อู่ทอง 44
ราย 38 อ.หนองหญ้าไซ 38
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

   1.4 ติดตามและประเมินโครงการ ราย 252
จงัหวดัด าเนินการ 1 น.ส.อลิสา สะหะหิรัญ

ราย 252 อ าเภอด าเนินการ
ราย 50 ต.สระแก้ว และ ต.ตลิ งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี 50
ราย 40 อ.เดิมบางนางบวช 40
ราย 50 อ.ด่านช้าง 50
ราย 30 อ.สามชุก 30
ราย 44 อ.อู่ทอง 44
ราย 38 อ.หนองหญ้าไซ 38

   2. แปลงปี 2561 (3 แปลง 97 ราย) แปลงปีที ่1
      2.1 การเตรียมการ
         1) จดัเวทีวเิคราะห์เพื อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง ราย 97 อ าเภอด าเนินการ

ราย 63 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 63
ราย 34 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 34

      2.2 ถ่ายทอดความรู้
         1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต ราย 97 อ าเภอด าเนินการ
      เพิ มประสิทธภิาพการผลิต ราย 63 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 63

ราย 34 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 34

         2) ส่งเสริมการจดัท าแปลงเรียนรู้เพิ มประสิทธภิาพการผลิต แปลง 3 อ าเภอด าเนินการ
แปลง 2 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 2
แปลง 1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 1

         3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 97 อ าเภอด าเนินการ
      และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วสิาหกิจชุมชน ราย 63 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 63

ราย 34 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 34
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

      2.3 เชื อมโยงการตลาด
         1) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและ ราย 97 อ าเภอด าเนินการ
      เชื อมโยงการตลาด ราย 63 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 63

ราย 34 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 34

      2.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ จงัหวดัด าเนินการ 1 น.ส.อลิสา สะหะหิรัญ
ราย 97 อ าเภอด าเนินการ
ราย 63 ต.ด่านช้าง และ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง 63
ราย 34 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี น้อง 34

   3. บรหิารจัดการ
      3.1 บริหารจดัการโครงการ/พัฒนาด้านฐานข้อมูลกลาง คร้ัง 12 จงัหวดัด าเนินการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.อลิสา สะหะหิรัญ

6. โครงการส่งเสรมิเกษตรกรรมทางเลือก ครวัเรอืน -
   กิจกรรมปรบัเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ครวัเรอืน -
   1. บริหารโครงการ
      1.1 ติดตามประเมินผล
                - จงัหวดั จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง

   2. ด าเนินการฝึกอบรม
      2.1 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพืน้ที ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง

   3. สนับสนุนปัจจยัการผลิต
      3.1 สนับสนุนปัจจยัการผลิตบางส่วนให้แก่แปลงเกษตรกรต้นแบบ แปลง 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นายพิจกัษณ์  ผุดผ่อง
      เกษตรกรรมทางเลือก

7. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 10
   กิจกรรมศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 10
   1. พัฒนาศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 10

ศูนย์ 10 อ าเภอด าเนินการ
ศูนย์ 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.เดิมบางนางบวช 1 เกษตรอ าเภอ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ศูนย์ 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.บางปลาม้า 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.ศรีประจนัต์ 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.ดอนเจดีย์ 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.สองพี น้อง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.สามชุก 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.อู่ทอง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.หนองหญ้าไซ 1 เกษตรอ าเภอ

   2. บรหิารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
      2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
         2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ราย 100 อ าเภอด าเนินการ

ราย 10 อ.เมืองสุพรรณบุรี 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.เดิมบางนางบวช 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.ด่านช้าง 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.บางปลาม้า 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.ศรีประจนัต์ 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.ดอนเจดีย์ 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.สองพี น้อง 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.สามชุก 10 10 เกษตรอ าเภอ

ราย 10 อ.อู่ทอง 10 10 เกษตรอ าเภอ
ราย 10 อ.หนองหญ้าไซ 10 10 เกษตรอ าเภอ

      2.2 เวทีเชื อมโยงเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ มประสิทธภิาพการผลิต
      สินค้าเกษตร
         1) ประชุมกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจงัหวดั ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 20 20 นางอุไรลักษณ์  ดวงฉวี

      2.3 เวทีแลกเปลี ยนเรียนรู้เพื อขับเคลื อนศูนยเ์รียนรู้การเพิ มประสิทธภิาพ คน 107
      การผลิตสินค้าเกษตร คร้ัง/คน 2/107 จงัหวดัด าเนินการ 107 107 น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีสังข์งาม

คร้ัง/คน 4/107 อ าเภอด าเนินการ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

คร้ัง/คน 1/107 อ.สามชุก 107 เกษตรอ าเภอ
คร้ัง/คน 1/107 อ.ด่านช้าง 107 เกษตรอ าเภอ
คร้ัง/คน 1/107 อ.อู่ทอง 107 เกษตรอ าเภอ
คร้ัง/คน 1/107 อ.สองพี น้อง 107 เกษตรอ าเภอ

   3. สนับสนุนการให้บรกิารของศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต
      สินค้าเกษตร
      3.1 จดังานวนัถ่ายทอดความรู้ (Field day) ศูนย์ 10 อ าเภอด าเนินการ

ศูนย์ 1 อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.เดิมบางนางบวช 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.บางปลาม้า 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.ศรีประจนัต์ 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.ดอนเจดีย์ 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.สองพี น้อง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.สามชุก 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.อู่ทอง 1 เกษตรอ าเภอ
ศูนย์ 1 อ.หนองหญ้าไซ 1 เกษตรอ าเภอ

      3.2 สนับสนุนการให้บริการวชิาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. ศูนย์ 10 จงัหวดัด าเนินการ 5 5 นางอุไรลักษณ์  ดวงฉวี

   4. พัฒนาเกษตรกรผู้น า
      4.1 จดักระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า ราย 300 อ าเภอด าเนินการ

ราย 30 อ.เมืองสุพรรณบุรี 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.เดิมบางนางบวช 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.ด่านช้าง 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.บางปลาม้า 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.ศรีประจนัต์ 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.ดอนเจดีย์ 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.สองพี น้อง 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.สามชุก 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ราย 30 อ.อู่ทอง 30 30 30 เกษตรอ าเภอ
ราย 30 อ.หนองหญ้าไซ 30 30 30 เกษตรอ าเภอ

   5. พัฒนาศูนย์เครอืข่าย
      5.1 พัฒนาศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.)
         1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. ศูนย์ 10 จงัหวดัด าเนินการ 10 นายปัญญา แหลมเจริญพงศ์

         2) จดัเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจงัหวดั ศูนย์ 10 จงัหวดัด าเนินการ 10 นายปัญญา แหลมเจริญพงศ์

         3) ประกวด ศดปช. ดีเด่น จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายปัญญา แหลมเจริญพงศ์

      5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการใช้ปุย๋เพื อลดต้นทุนการผลิต
         1) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ศูนย์ 10 อ าเภอด าเนินการ

ศูนย์ 1 ต. สวนแตง 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เมืองสุพรรณบุรี

ศูนย์ 1 ต. เดิมบาง 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เดิมบางนางบวช

ศูนย์ 1 ต. ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ด่านช้าง

ศูนย์ 1 ต. มะขามล้ม 1 เกษตรอ าเภอ
อ.บางปลาม้า

ศูนย์ 1 ต.บางงาม 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ศรีประจนัต์

ศูนย์ 1 ต.ไร่รถ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ดอนเจดีย์

ศูนย์ 1 ต. ศรีส าราญ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.สองพี น้อง

ศูนย์ 1 ต. วงัลึก 1 เกษตรอ าเภอ
อ.สามชุก

ศูนย์ 1 ต. บ้านดอน 1 เกษตรอ าเภอ
อ.อู่ทอง
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ศูนย์ 1 ต. แจงงาม 1 เกษตรอ าเภอ
อ.หนองหญ้าไซ

         2) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ แปลง 10 อ าเภอด าเนินการ
แปลง 1 ต. สวนแตง 1 เกษตรอ าเภอ

อ.เมืองสุพรรณบุรี
แปลง 1 ต. เดิมบาง 1 เกษตรอ าเภอ

อ.เดิมบางนางบวช
แปลง 1 ต. ด่านช้าง 1 เกษตรอ าเภอ

อ.ด่านช้าง
แปลง 1 ต. มะขามล้ม 1 เกษตรอ าเภอ

อ.บางปลาม้า
แปลง 1 ต.บางงาม 1 เกษตรอ าเภอ

อ.ศรีประจนัต์
แปลง 1 ต.ไร่รถ 1 เกษตรอ าเภอ

อ.ดอนเจดีย์
แปลง 1 ต. ศรีส าราญ 1 เกษตรอ าเภอ

อ.สองพี น้อง
แปลง 1 ต. วงัลึก 1 เกษตรอ าเภอ

อ.สามชุก

แปลง 1 ต. บ้านดอน 1 เกษตรอ าเภอ
อ.อู่ทอง

แปลง 1 ต. แจงงาม 1 เกษตรอ าเภอ
อ.หนองหญ้าไซ

         3) สนับสนุนการให้บริการวชิาการและการตรวจวเิคราะห์ดิน จงัหวดั 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นายปัญญา แหลมเจริญพงศ์
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

      5.3 สนับสนุนการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน
         1) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ศจช. 20 อ าเภอด าเนินการ

ศจช. 1 ต.ท่าระหัด 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เมืองสุพรรณบุรี

ศจช. 1 ต.ดอนตาล 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เมืองสุพรรณบุรี

ศจช. 1 ต.หัวนา 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เดิมบางนางบวช

ศจช. 1 ต.เขาพระ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.เดิมบางนางบวช

ศจช. 1 ต. วงัยาว  1 เกษตรอ าเภอ
อ.ด่านช้าง

ศจช. 1 ต.ห้วยขมิ้น  1 เกษตรอ าเภอ
อ.ด่านช้าง

ศจช. 1  ต.บางใหญ่  1 เกษตรอ าเภอ
อ.บางปลาม้า

ศจช. 1 ต.วดัโบสถ์ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.บางปลาม้า

ศจช. 1 ต.ศรีประจนัต์ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ศรีประจนัต์

ศจช. 1 ต.บ้านกร่าง  1 เกษตรอ าเภอ
อ.ศรีประจนัต์

ศจช. 1 ต.หนองสาหร่าย 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ดอนเจดีย์

ศจช. 1 ต.ดอนเจดีย ์ 1 เกษตรอ าเภอ
อ.ดอนเจดีย์

ศจช. 1 ต.ทุ่งคอก  1 เกษตรอ าเภอ
อ.สองพี น้อง

ศจช. 1 ต.ศรีส าราญ  1 เกษตรอ าเภอ
อ.สองพี น้อง
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ศจช. 1 ต.กระเสียว  1 เกษตรอ าเภอ
อ.สามชุก

ศจช. 1 ต.หนองสะเดา  1 เกษตรอ าเภอ
อ.สามชุก

ศจช. 1 ต.ดอนคา  1 เกษตรอ าเภอ
อ.อู่ทอง

ศจช. 1 ต.สระพังลาน  1 เกษตรอ าเภอ
อ.อู่ทอง

ศจช. 1 ต.แจงงาม  1 เกษตรอ าเภอ
อ.หนองหญ้าไซ

ศจช. 1 ต.หนองราชวตัร 1 เกษตรอ าเภอ
อ.หนองหญ้าไซ

         2) จดัท าแปลงเรียนรู้และทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์ในชุมชน แปลง 2 จงัหวดัด าเนินการ 2 นางรัฐยา ชายศรี

         3) สนับสนุนวสัดุ-อุปกรณ์ผลิตปัจจยัควบคุมศัตรูพืช ศจช. 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นางรัฐยา ชายศรี

         4) จดัเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช. ราย 20 จงัหวดัด าเนินการ 20 นางรัฐยา ชายศรี

         5) คัดเลือก ศจช. ดีเด่น หน่วยงาน 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 นางรัฐยา ชายศรี

      5.4 ส่งเสริมและให้บริการการจดัการศัตรูพืชในพืน้ที 
         1) การติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช
             1.1) ส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์/แปลงเฝ้าระวงัศัตรูพืช แปลง 22 จงัหวดัด าเนินการ 22 นางรัฐยา ชายศรี

         2) จดัการศัตรูไม้ผล และศัตรูหลังการเก็บเกี ยวของไม้ผล
            2.1) พัฒนาจดุเรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี ยว แปลง 2 จงัหวดัด าเนินการ 2 นางรัฐยา ชายศรี
      เพื อพัฒนาคุณภาพสู่การส่งออก ต.กระเสียว อ.สามชุก

ต.หนองผักนาก อ.สามชุก
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สถานที่
ด าเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
หน่วยนับ จ านวน 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน แผนการด าเนินการ (6) ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ราย 125
   กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ราย 125
   1. เตรยีมความพรอ้มของเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเข้าสู่ภาคเกษตร
      1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young ราย 35 จงัหวดัด าเนินการ 35 35 น.ส.จนัญญา  เฟือ่งฟุง้
      Smart Farmer

   2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
      2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื อง (Smart Farmer) 
         1) เวทีประเมิน วเิคราะห์ จดัท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ราย 90 อ าเภอด าเนินการ
      แผนพัฒนาการผลิต และค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ ราย 22 อ.เดิมบางนางบวช 22 22 เกษตรอ าเภอ

ราย 23 อ.บางปลาม้า 23 23 เกษตรอ าเภอ
ราย 22 อ.ศรีประจนัต์ 22 22 เกษตรอ าเภอ
ราย 23 อ.สามชุก 23 23 เกษตรอ าเภอ

         2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer กลุ่ม 1 จงัหวดัด าเนินการ 1 น.ส.ณราภรณ์  กล  าแสง

      2.2 สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ราย 50 จงัหวดัด าเนินการ 50 น.ส.ณราภรณ์  กล  าแสง

9. โครงการเกษตรอินทรยี์ ราย -
   กิจกรรมเกษตรอินทรยี์ ราย -
   1. ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์นแปลงใหญ่ แปลง 1 อ าเภอด าเนินการ

แปลง 1 อ.อู่ทอง 1 เกษตรอ าเภอ

   2. ส่งเสริมเกษตรอินทรียใ์น ศพก. ศูนย์ 1 อ าเภอด าเนินการ 1
ศูนย์ 1 อ.ศรีประจนัต์ 1 เกษตรอ าเภอ
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