ลาดับ

1

2

3

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
รวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ านอาสาสมัครเกษตร
2.2 จัดทาเวทีถา่ ยทอดความรูก้ ารจัดทาแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
2. เสริมสร้างและพัฒนาศัยกภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สู่ Smart Group
ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
4. สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
4.1 สนับสนุนวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

4

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
2.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง

แผนปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอาเภอหนองหญ้าไซ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปริมาณงาน
งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.
หน่วยนับ จานวน
60
60
60
383,412 อาเภอหนองหญ้าไซ

ราย

20

8,000 อ.หนองหญ้าไซ

20

ราย

13

2,600 อ.หนองหญ้าไซ

13

ราย

20

5,000 อ.หนองหญ้าไซ

20

อาเภอ

1

2,000 อ.หนองหญ้าไซ

แปลง

5,328

21,312

อ.หนองหญ้าไซ

หน ้า1/3

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
มค. กพ. มีค.
เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
61
61
61
61
61 61 61 61 61

20

870

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

น.ส.เบญจวรรณ คงคา

น.ส.เบญจวรรณ คงคา

20

น.ส.เบญจวรรณ คงคา

1

400

ผู้รับผิดชอบ

870

870

870

870

578

น.ส.พรรณี ศรีสวัสดิ์

ปริมาณงาน
ลาดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยนับ จานวน

5

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
- แปลงใหญ่ ปี 2560
1.2 ติดตามให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
- แปลงใหญ่ ปี 2560
1.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น
- แปลงใหญ่ ปี 2560

6

ราย

38

แปลง/ราย 1/19

ผู้รับผิดชอบ

38

15,200 ต.ทัพหลวง
อ.หนองหญ้าไซ

19

38

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

20

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

40

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

38

11,400 ต.ทัพหลวง
อ.หนองหญ้าไซ

ราย

40

8,000 อ.หนองหญ้าไซ

2) ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด
การบริหารจัดการกลุ่ม

ราย

40

8,000 อ.หนองหญ้าไซ

3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

ราย

40

8,000 อ.หนองหญ้าไซ

แปลง

1

200,000 อ.หนองหญ้าไซ

1.2 บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร
1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต

แผนการดาเนินการ (6)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
มค. กพ. มีค.
เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
61
61
61
61
61 61 61 61 61

30,400 ต.ทัพหลวง
อ.หนองหญ้าไซ

ราย

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. แปลงปี 2560 (8 แปลง 360 ราย) แปลงปีที่ 2
1.1 ถ่ายทอดความรู้
1) วิเคราะห์จดั ทาแผนรายแปลงและจัดทาแผนธุรกิจ

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.
60
60
60

1.3 เชื่อมโยงการตลาด
1) สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน
หน ้า2/3

20

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

19

40

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

1

น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา

ปริมาณงาน
ลาดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
หน่วยนับ จานวน
ราย
40

8

โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.
60
60
60

8,000 อ.หนองหญ้าไซ

ศูนย์

1

5,000 อ.หนองหญ้าไซ

1

2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

ราย

10

4,000 อ.หนองหญ้าไซ

10

3. สนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)

ศูนย์

1

20,000 อ.หนองหญ้าไซ

4. พัฒนาเกษตรกรผู้นา
4.1 จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกรผู้นา

ราย

30

18,000 อ.หนองหญ้าไซ

5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1) จัดกระบวนการเรียนรูด้ า้ นการจัดการดินและปุ๋ย

ศูนย์

1

4,000 ต. แจงงาม
อ.หนองหญ้าไซ

แปลง

1

2,500 ต. แจงงาม
อ.หนองหญ้าไซ

ศจช.

1

ศจช.

1

5,000 ต.แจงงาม
อ.หนองหญ้าไซ
5,000 ต.หนองราชวัตร
อ.หนองหญ้าไซ

2) จัดทาแปลงเรียนรูด้ า้ นการจัดการดินและปุ๋ย

5.3 สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน
1) จัดกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

หน ้า3/3

แผนการดาเนินการ (6)
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
มค. กพ. มีค.
เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
61
61
61
61
61 61 61 61 61
น.ส.เยาวลักษณ์ หว่างเขา
40

นายชัยวัฒน์ อุยานันท์

นายชัยวัฒน์ อุยานันท์

10

นายชัยวัฒน์ อุยานันท์

1

30

30

30

นายชัยวัฒน์ อุยานันท์

นายธวัตร พนมกิจเจริญพร

1

1

นายธวัตร พนมกิจเจริญพร

1

นายธวัตร พนมกิจเจริญพร

1

นายชัยวัฒน์ อุยานันท์

