
ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผูรับผิดชอบ

งาน (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(2) (3) (4) (5) 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

1.1 วิจัย ศึกษา ทดสอบทางดานวิชาการสงเสริมการเกษตร 1 ศูนย 78,000 ศทว. ชัยนาท วิไลวรรณ สอนพูล

(1 เรื่อง)

1.2 พัฒนาแปลงเรียนรู จุดเรียนรู แปลงแมพันธุ โรงเรือนเพาะชํา 1 ศูนย 150,000 ศทว. ชัยนาท วิไลวรรณ สอนพูล

แปลงทดสอบ และอื่นๆ (3 จุด)

1.3 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 30 คน 120,000 ศทว. ชัยนาท วิไลวรรณ สอนพูล

1.4 พัฒนาเกษตรกร

     1) ฝกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 300 ราย 120,000 สระแกว/ชัยนาท/อยุธยา/ วิทยา สุขจาด

อางทอง/ลพบุรี/สระบุร/ีสิงหบุร/ี

นนทบุร/ีปทุมธานี

     2) ฝกอาชีพเกษตรกรแกนนําและเครือขาย 50 ราย 40,000 ศทว. ชัยนาท ไพศาล สอนรอด

1.5 ใหบริการเคลื่อนท่ี 3 ครั้ง 9,000 ชัยนาท/อยุธยา/อางทอง/ ไพศาล สอนรอด

ลพบุรี/สระบุร/ีสิงหบุร/ีนนทบุร/ี

ปทุมธาน/ี กทม./นครสวรรค

1.6 ผลิตส่ือถายทอดความรูทางวิชาการ 3 เรื่อง 15,000 ชัยนาท วิไลวรรณ สอนพูล

แผนปฏิบัติงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสงเสริมการเกษตร  (2.1)

หนวยงาน ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ (6)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.1 สนับสนุนโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ

     (1) จัดคลินิกเคลื่อนท่ีฯ ไตรมาส 1 1 ครั้ง 15,000 พ้ืนที่ในเชตภาคกลาง (สสก.1) วิโรจน ทองคุม

         (จัดในพ้ืนท่ีที่มีปญหาดานการเกษตรหลากหลาย)

     (2) จัดคลินิกเคลื่อนท่ีฯ  ไตรมาส 2 1 ครั้ง 15,000 พ้ืนที่ในเชตภาคกลาง (สสก.1)

          (จัดในพ้ืนท่ีที่มีปญหาดานการเกษตรหลากหลาย)

     (3) จัดคลินิกเคลื่อนท่ีฯ  ไตรมาส 3 1 ครั้ง 15,000 พ้ืนที่ในเชตภาคกลาง (สสก.1)

          (จัดในพ้ืนท่ีที่มีปญหาดานการเกษตรหลากหลาย)

     (4) จัดคลินิกเคลื่อนท่ีฯ  ไตรมาส 4 1 ครั้ง 15,000 พ้ืนที่ในเชตภาคกลาง (สสก.1)

          (จัดในพ้ืนท่ีที่มีปญหาดานการเกษตรหลากหลาย)

3 โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร

3.1 สรางชางเกษตรทองถ่ิน ไพศาล สอนรอด

     (1) อบรมเกษตรกร หลักสูตรระดับที่ 2 75 ราย 374,550 ศทว. ชัยนาท

     (2) อบรมเกษตรกร หลักสูตรระดับที่ 3 25 ราย 152,300 ศทว. ชัยนาท

     (3) สาธิตและใหบริการซอมแซมเครื่องยนตเกษตร 2 ครั้ง 42,000 พ้ืนที่เปาหมายโครงการ

         โดยชางเกษตรทองถิ่น
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3.2 สงเสริมการใชและการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร

  - พัฒนาศักยภาพผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

     (1) ธุรกิจการใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ ไพศาล สอนรอด

          - อบรมเกษตรกร 150 ราย 177,600 ชัยนาท/อยุธยา/อางทอง/ลพบุรี/

สระบุร/ีสิงหบุร/ีนนทบุร/ี

ปทุมธาน/ี กทม./นครสวรรค

     (2) ศูนยบริการเตรียมดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง

          - สํารวจขอมูล ติดตาม ใหความชวยเหลือการ 5 แหง 35,000 ชัยนาท/ลพบุร/ีสระแกว/กําแพงเพชร ไพศาล สอนรอด

            ดําเนินงานและประเมินผลศูนยบริการ กาญจนบุรี

      (3) บริการสาธิตการใชเครื่องจักรกลการเกษตร

           เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

           - จัดทําแปลงสาธิตการใชเครื่องจักรกลเกษตรฯ 300 ไร 480,000 รอผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีฯ ไพศาล สอนรอด

           - ถายทอดความรูดานเครื่องจักรกลการเกษตรฯ 300 ราย 105,000 ศทว. ชัยนาท ไพศาล สอนรอด

     (4) การสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรรูปแบบกลุม

         ในพ้ืนท่ีสงเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ

         - ติดตาม สนับสนุน การดําเนินงาน - 30,000 พ้ืนที่เปาหมายโครงการ ไพศาล สอนรอด

  3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานโครงการ 1 ครั้ง 45,000 ศทว. ชัยนาท วิไลวรรณ สอนพูล

หนา 3


