
ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1 กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร     (O1107)

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร

 -พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร
อาสาสมัครเกษตร
1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

1 1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัด

 15 คน 3,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 
15 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

2 1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
จังหวัด

 17 คน 3,400 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 
17 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
3 2.1 เวทีขับเคล่ือนคณะกรรมการอาสาสมัคร

เกษตรอ าเภอ
 52 ราย 20,800 สนง.เกษตรจังหวัด

นราธิวาส
1 คร้ัง 
52 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

4 2.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน

 325 ราย 65,000 13 อ าเภอ 325 ราย นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

 -พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 
ระบบส่งเสริมการเกษตร

1. การติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร
5 1.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนงาน

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  - 10,000 สนง.เกษตรจังหวัด

นราธิวาส
1 งาน นางณิชาภัทร  

ดุลยกุล

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (2.1)
หน่วยงาน...ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส...........

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หน้าท่ี 1

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

เพ่ิมเติม
1. การผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์  1 งาน 10,000 สนง.เกษตรจังหวัด

นราธิวาส
นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (O1093)

1. ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP

6 1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
และศึกษาดูงาน

 176 ราย 140,800 6 อ าเภอ
ระแงะ สุไหงปาดี แว้ง 
ศรีสาคร จะแนะ 
เจาะไอร้อง

176 ราย นายยศกร
 บุตรมาตา

7 1.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจ
ประเมินแปลงเบ้ืองต้น

 176 ราย/
แปลง

70,400 6 อ าเภอ
ระแงะ สุไหงปาดี แว้ง 
ศรีสาคร จะแนะ 
เจาะไอร้อง

 176 
ราย/
แปลง

นายยศกร
 บุตรมาตา

8 1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผล
สินค้าเกษตร GAP ในข้ันต้น

 176 ราย 176,000 6 อ าเภอ
ระแงะ สุไหงปาดี แว้ง 
ศรีสาคร จะแนะ  เจาะ
ไอร้อง

176 ราย นายยศกร
 บุตรมาตา

หน้าท่ี 2

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (O1092)

1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช
เศรษฐกิจ)

1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม 
(มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน)

9 1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม

 50 ราย 10,000 ม. 10 ต.ไพรวัน 
อ. ตากใบ

50 ราย น.ส.ฟูซียะห์ 
กือสะ

10 2) จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูล
ปาล์ม

 1 แปลง 20,000 ม. 10 ต.ไพรวัน 
อ. ตากใบ

1 แปลง น.ส.ฟูซียะห์ 
กือสะ

1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา
11 1) จัดท าแปลงส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา  1 แปลง 20,000 ม. 3

ต.สุไหงปาดี
อ.สไหงปาดี

1 แปลง น.ส.วารุณี แซ่ลก

2. ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

12 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมตา
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

 25 ราย 15,000 ม. 9 
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง

1 คร้ัง
25 ราย

1 คร้ัง
25 ราย

1 คร้ัง
25 ราย

นายสุรัตน์
 แสงจันทร์

13 2.2 ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วม
โครงการ

 25 ราย 2,500 ม. 9 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง

25 ราย นายสุรัตน์
 แสงจันทร์

14 2.3 สนับสนุนการใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชท่ีไม่ใช้
สารเคมี

75 ไร่ 37,500 ม. 9 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง

75 ไร่ นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

หน้าท่ี 3

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

15 2.4 ประเมินสุขภาพเกษตรกรหลังเข้าร่วม
โครงการ

25 ราย 2,500 ม. 9 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง

25 ราย นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

16 2.6 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต
การเกษตร

30 ตัวอย่าง 3,000 ม. 9 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง

30 
ตัวอย่าง

นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
(O1096)

17 1. วิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลง
ใหญ่ ปี 2561 2562 และปี 2563)

 17 แปลง 172,000 11 อ าเภอ 
ยกเว้น ย่ีงอ จะแนะ

17 แปลง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

18 2. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหาร
จัดการกลุ่ม การเช่ือมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ปี
 2562 และ ปี 2563)

 15 แปลง 312,000 11 อ าเภอ 
ยกเว้น ย่ีงอ จะแนะ

15 แปลง

นายเลิศพงษ์  
กันภัย

19 3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ปี 2563)  2 แปลง 64,000 2 อ าเภอ 
ต.ร่มไทร อ.สุคิริน 
ต.การหลง อ.ศรีสาคร

2 แปลง

นายเลิศพงษ์  
กันภัย

20 4. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจัย/วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนรู้

 ๙ แปลง 620,000 9 อ าเภอ 
รือเสาะ ระแงะ สุคิริน 
ตากใบ เจาะไอร้อง  บา
เจาะ ย่ีงอ แว้ง

๙ แปลง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

21 5. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2563)

 ๓ แปลง 420,000 ๓ อ าเภอ 
ต.ร่มไทร อ.สุคิริน
ต.กาหลง อ.ศรีสาคร 
ต..... อ.สุไหงปาดี

๓ แปลง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

6. การบริหารจัดการโครงการ

หน้าท่ี 4

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

22 6.1 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่

  - 156,200 11 อ าเภอ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

23 6.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ  17 แปลง 25,500 11 อ าเภอ 17 แปลง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

24 6.3 จัดท าฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่  17 แปลง 17,000 11 อ าเภอ 17 แปลง
นายเลิศพงษ์  
กันภัย

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (O1104)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสวน

ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ไม้ผล)

1. พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

25 1.1 อบรมเกษตรกร  150 ราย 52,500 5 อ าเภอ
ศรีสาคร ระแงะ แว้ง
สุคิริน รือเสาะ

150 ราย นายหมัดซากี 
บินยูโซ๊ะ

26 1.2 จัดท าแปลงต้นแบบ  1 แปลง 10,000 ม. 4  ต. กาหลง
อ.ศรีสาคร

 1 แปลง นายหมัดซากี 
บินยูโซ๊ะ

2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
บริหารจัดการผลไม้

หน้าท่ี 5

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

27 2.1 ลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ผ่านกลไก
การ กระจายผลผลิตในประเทศ

 1 คร้ัง 5,000 13 อ าเภอ 1 คร้ัง นายหมัดซากี 
บินยูโซ๊ะ

3. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้
28 3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับ

จังหวัด
 ๓ คร้ัง 31,200 13 อ าเภอ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง นายหมัดซากี 

บินยูโซ๊ะ
29 3.2 ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้  

ระดับอ าเภอ
 39 คร้ัง 46,800 13 อ าเภอ 13 คร้ัง 13 คร้ัง 13 คร้ัง นายหมัดซากี 

บินยูโซ๊ะ

 -เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่มไม้ยืนต้น

2.ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปาล์มน้ ามัน

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

1. ส่งเสริมการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ิม
ผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต

30 1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์ม
น้ ามัน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม/ไม่
เหมาะสม โดยการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การผลิต
ปาสล์มน้ ามันอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล

 40 ราย 24,000 ม. 4  ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส

1 คร้ัง 
40 ราย

1 คร้ัง 
40 ราย

1 คร้ัง 
40 ราย

นายเลิศพงษ์  
กันภัย

31 1.2 แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี  1 แปลง 37,000 ม. 4  ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส

1 แปลง นายเลิศพงษ์  
กันภัย

หน้าท่ี 6

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

32 2.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ ามันคุณภาพดี

 40 ราย 16,000 ม. 4  ต.โคกเคียน
อ.เมืองนราธิวาส

1 คร้ัง 
40 ราย

1 คร้ัง 
40 ราย

นายเลิศพงษ์  
กันภัย

4. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้น้ าในระดับไร่นา

กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ าในระดับไร่นา (O1100)

๓๓ 1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

 100 ราย 
2 คร้ัง

25,000 ม. 5  ต.พร่อน 
อ. ตากใบ

 2 คร้ัง
100 
ราย 

นายยศกร 
บุตรมาตา

๓๔ 2. จัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้น้ าในระดับไร่นา

 1 ศูนย์ 60,000 ม. 5  ต.พร่อน 
อ. ตากใบ

 1 ศูนย์ นายยศกร 
บุตรมาตา

๓๕ 3. ติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน

 1 คร้ัง 1,500 ม. 5  ต.พร่อน 
อ. ตากใบ

 1 คร้ัง นายยศกร 
บุตรมาตา

5. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร

กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร  (O1096)

36 1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

 73,000 
ครัวเรือน

199,000 13 อ าเภอ 6000
ครัวเรือน

6000
ครัวเรือน

6000
ครัวเรือน

6000
ครัวเรือน

6000
ครัวเรือน

7000
ครัวเรือน

7200
ครัวเรือน

7200
ครัวเรือน

7200
ครัวเรือน

7200
ครัวเรือน

7200
ครัวเรือน

นางสาวอัฟนาน
 ยีดิง

37 2. ค่าอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้กับ Tablet ในการ
ปรับปรุงทะเบียนและ วาดแปลง (ค่า
สาธารณูปโภค)

 - 240,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส  16000

 บาท
 16000
 บาท

 16000
 บาท

 16000
 บาท

 16000
 บาท

 20000
 บาท

 20000
 บาท

 20000
 บาท

 26400
บาท

 26400
บาท

 26400
บาท

นางสาวอัฟนาน
 ยีดิง

38 3. ตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูก วาดแปลง  25,500 
แปลง

127,500 13 อ าเภอ 2300
แปลง

2300
แปลง

2300
แปลง

2400
แปลง

2500
แปลง

2400
แปลง

2300
แปลง

2300
แปลง

2300
แปลง

2200
แปลง

2200
แปลง

นางสาวอัฟนาน
 ยีดิง

หน้าท่ี 7

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

39 4. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม 
สัมมนา จัดท าคู่มือเอกสาร วัสดุส านักงาน

  - 20,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

4,950 15,050 นางสาวอัฟนาน
 ยีดิง

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
6. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  (O1110)

 -  

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

1.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ
40 1) อบรมเกษตรกร  100 ราย 40,000 1.ฟาร์มสะแนะ ม.๑ 

ต.เรียง อ.รือเสาะ
2.ฟาร์มบาลูกากาปัส 
ม.๑ ต.เอราวัณ      อ.
แว้ง  
3.ฟาร์มไอร์บือแต 
ม.๔ ต.ช้างเผือก 
อ.จะแนะ

1  คร้ัง
100  
ราย

นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

41 2) ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม  6 ไร่ 12,000 ฟาร์มบาลูกากาปัส ม.
๑ ต.เอราวัณ อ.แว้ง

6 ไร่ 6 ไร่ นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

42 3) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ

 5 ไร่ 10,000 ฟาร์มสะแนะ ม.๑ 
ต.เรียง อ.รือเสาะ

5 ไร่ 5 ไร่ นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

หน้าท่ี 8

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

43 4) ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  1 คร้ัง 6,500 ฟาร์มตัวอย่างใน
จังหวัดนราธิวาส  
7 อ าเภอ 
เมือง ระแงะ 
เจาะไอร้อง แว้ง
รือเสาะ สุไหงปาดี
จะแนะ

 1 คร้ัง นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยาย
ผลสู่การปฏิบัติ (ปีท่ี3)

44 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การ
อารักขาพืช

๕ ราย 1,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

5 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

45 2) สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร ๑ แปลง 10,000 ม.4 ต.แม่ดง อ.แว้ง ๑ แปลง นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

46 3) ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล ๑ คร้ัง 5,000 5 อ าเภอ
ตากใบ แว้ง 
เจาะไอร้อง จะแนะ
ระแงะ

๑ คร้ัง นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

2. สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี
1) การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

47 1.1) จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส ๑ (จัดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

 150 ราย 30,000 อ.สุไหงโก ลก  150 
ราย

นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

48 1.2) จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 2 (จัดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

 150 ราย 30,000 อ.รือเสาะ 150 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

หน้าท่ี 9

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

49 1.3) จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 3 (จัดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

 150 ราย 30,000 อ.ระแงะ 150 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

50 1.4) จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 4 (จัดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)

 150 ราย 30,000 อ.บาเจาะ 150 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

3. สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

3.1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
1) จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน

51 1.1) โรงเรียนสังกัด ตชด.  5 โรงเรียน 50,000 4 อ าเภอ
ศรีสาคร รือเสาะ
จะแนะ สุคิริน

 5 โรง
เรียน

นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

52 1.2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. กศน. อิสลาม อบต. 
กทม.

 24 
โรงเรียน

168,000 6 อ าเภอ
เมือง ตากใบ
ศรีสาคร รือเสาะ
ระแงะ จะแนะ

 24 โรง
เรียน

นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

53 2) อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง  24 ราย 4,800 รร.คีรีราษฎร์รังสฤษด์ิ  
ม.๔ ต.กาหลง 
อ.ศรีสาคร

24 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

54 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านท่ี
โรงเรียนต้ังอยู่

 20 ราย 10,000 รร.คีรีราษฎร์รังสฤษด์ิ  
ม.๔  ต.กาหลง 
อ.ศรีสาคร

20 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.โครงการต าบลม่ันคง ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมงานต าบลม่ันคง ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
(O1082)

หน้าท่ี 10

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

55 1.1 ถ่ายทอดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน

 630 ราย 189,000 13 อ าเภอ 630 ราย นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

56 1.2 ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

630 แปลง 630,000 13 อ าเภอ 630 
แปลง

นางสาวปาจรีย์  
โคตรบัญชา

2. ส่งเสริมการท าการเกษตรเกษตรผสมผสาน 
เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร

57 2.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน

 1,390 ราย 417,000 13 อ าเภอ
 1,390 

ราย

นายยศกร 
บุตรมาตา

58 2.2 เปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้

 130 ราย 52,000 13 อ าเภอ  130 
ราย

นายยศกร 
บุตรมาตา

59 2.3 ส่งเสริมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับการผลิตและเช่ือมโยงการตลาด

  2 กลุ่ม 20,000 ม.4 ต.แม่ดง อ.แว้ง 
ม.5 ต.พร่อน 
อ.ตากใบ

 2 กลุ่ม  2 กลุ่ม นายยศกร 
บุตรมาตา

60 2.4 ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสาน เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ปีท่ี 1

 13 จุด 988,000 13 อ าเภอ  13 จุด นายยศกร 
บุตรมาตา

61 2.5 ส่งเสริมการท าแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสาน เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ปีท่ี 2

13 จุด 260,000 12 อ าเภอ ยกเว้น  อ.
เจาะไอร้อง

13 จุด นายยศกร 
บุตรมาตา

62 2.6 ส่งเสริมเครือข่ายเพ่ือการขยายผลจากแปลง
ต้นแบบเกษตรผสมผสาน ปีท่ี 2

130 ราย 390,000 12 อ าเภอ ยกเว้น  อ.
เจาะไอร้อง

130 ราย นายยศกร 
บุตรมาตา

63 2.7 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรต้นแบบ
การผสมผสาน

1 คร้ัง
39 ราย

41,800 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง
39 ราย

นายยศกร 
บุตรมาตา

หน้าท่ี 11

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

3. ปลูกฝังจิตส านึกเสริมสร้างความม่ันคงและ
รักถ่ินฐาน

64 3.1 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสร้าง
กระบวนการกลุ่มในโรงเรียน
 

 522 ราย 156,600 13 อ าเภอ  522 
ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

65  3.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงตามกิจกรรมการ
ผลิตของโรงเรียน

13 จุด 130,000 13 อ าเภอ 13 จุด นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เพ่ือความม่ันคงในครอบครัวและชุมชน

66 4.1 ถ่ายทอดความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 260 ราย 78,000 13 อ าเภอ
 260 
ราย

นายเอนก   
ศรีชาติ

67 4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิต
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

 13 กลุ่ม 260,000 13 อ าเภอ  13 กลุ่ม นายเอนก   
ศรีชาติ

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความ
เช่ือมโยงในระดับพ้ืนท่ี

68 5.1 จ้างเหมาเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนท่ี

 13 ราย 1,404,000 13 อ าเภอ  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย  13 ราย นายเอนก   
ศรีชาติ

6. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
69 6.1 งานของดีเมืองนรา  1 รายการ 1,200,000 สวนสาธารณะ

อ.เมืองนราธิวาส
1 

รายการ
นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

70 7.บริหารจัดการโครงการ   - 35,000 สนง.กษจ.ติดตาม 13 
อ าเภอ

3,000 5,000 7,000 10,000 10,000 นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถี
เกษตร

หน้าท่ี 12

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถี
เกษตร(O1105)

71 1. สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

 1 แหล่ง 25,000 ม.5 ต.พร่อน
อ.ตากใบ

 1 แหล่ง นางสาวปานใจ 
ด านิล

72 2. อบรมเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร

10  ราย 4,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง/
10  ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

73 3. ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเท่ียว)

1 จังหวัด 5,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 จังหวัด นางสาวปานใจ 
ด านิล

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
และบริการ

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป (O1106)

74 1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

 20 ราย 8,000 1.วสช.กลุ่มผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ต.โละจูด  
อ.แว้ง
2.วสช.กลุ่มทุเรียนกวน
แม่บ้านฯ 
บ้านบูเก๊ะ ต.บูกิต   อ.
เจาะไอร้อง

1 คร้ัง 
20 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

หน้าท่ี 13

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

75 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน  2 แห่ง 90,000 1.วสช.กลุ่มผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
ต.โละจูด อ.แว้ง
2.วสช.กลุ่มทุเรียนกวน
แม่บ้านฯ 
บ้านบูเก๊ะ ต.บูกิต
อ.เจาะไอร้อง

2 แห่ง นางสาวปานใจ 
ด านิล

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

1.โครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (O1114)

1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์
เครือข่าย

76 1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

 13 ศูนย์ 65,000 13 อ าเภอ  13 ศูนย์ น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

77 1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.  39 ศูนย์ 195,000 13 อ าเภอ  39 ศูนย์ น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน

2.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.

78 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด  26 คน 47,840 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 26 คน  26 คน  26 คน น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

หน้าท่ี 14

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

79 2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ  195 คน 117,000 13 อ าเภอ  195 คน  195 คน  195 คน น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

2.2 ถอดบทเรียน ศพก.
80 1) จังหวัดด าเนินการถอดบทเรียน ศพก.  1 จุด 10,000 ศพก.ระแงะ

ต.ตันหยงลิมอ        
อ.ระแงะ

1 จุด 
40 คน

น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

81 3.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือ
ขับเคล่ือน ศพก.

 93 คน 111,600 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

93 คน 93 คน 93 คน 93 คน นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
82 3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและ

ข้อมูลข่าวสาร
 13 ศูนย์ 15,600 13 อ าเภอ  13 ศูนย์ น.ส.สุทธิวรรณ 

จ ารัสศรี

4. พัฒนาเกษตรกร
83 4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า  390 ราย 156,000 13 อ าเภอ  390 

ราย
 390 
ราย

น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

84 4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก.เครือข่าย  180 ราย 45,000 13 อ าเภอ  180 
ราย

น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย

๕.1 สนับสนุนการด าเนินงานคลินิกพืช 502 
คลินิก

85 1) สนับสนุนการด าเนินงานคลินิกพืชของ
ส านักงานเกษตรจังหวัด

1 คลินิก 2,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คลินิก นางสาวฟูซียะห์
 กือสะ

86 2) สนับสนุนการด าเนินงานคลินิกพืชของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ

13 คลินิก 19,500 13 อ าเภอ 13 
คลินิก

นางสาวฟูซียะห์
 กือสะ

5.๒ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

หน้าท่ี 15

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

87 1) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการ
จัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิก ศจช.

 26 ศูนย์ 156,000  13 ศูนย์  13 ศูนย์ นางสาวฟูซียะห์
 กือสะ

88 2) สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการ
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

 2 แปลง 36,000 ม.9
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส
ม.2 ต.โคกสะตอ
อ.รือเสาะ

 2 แปลง นางสาวฟูซียะห์
 กือสะ

89 ๓) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ๑ จังหวัด 15,000 13 อ าเภอ  ๑ 
จังหวัด

นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

5.๓ การด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์
และการเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนท่ีเส่ียง

90 1) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช

 33 แปลง 16,500 13 อ าเภอ  33 
แปลง

น.ส.วารุณี แซ่ลก

5.๔ สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการ
ระบาดของศัตรูพืช

91 1) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช
แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 1 จังหวัด 41,500 13 อ าเภอ  1 
จังหวัด

น.ส.วารุณี แซ่ลก

5.๕ พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
92 1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.  13 ศูนย์ 117,000 13 อ าเภอ  13 ศูนย์ นายสุรัตน์

แสงจันทร์

93 2) จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด  40 ราย 10,800 ต.ล าภู
อ.เมืองนราธิวาส

  1 คร้ัง
 40 ราย

นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

หน้าท่ี 16

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

5.๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและ
ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

94 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและ
ปุ๋ย

 13 ศูนย์ 52,000 13 อ าเภอ  13 ศูนย์ นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

95 2) จัดท าแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้
เกษตรแม่นย า

 1 จุด 20,000 ม.2 ต.ละหาร
อ.ย่ีงอ

 1 จุด นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

96 ๓) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  ๑ จังหวัด 15,000 13 อ าเภอ  ๑ 
จังหวัด

นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

97 4) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 2 แปลง 10,000 ม.4 ต.โคกเคียน
อ.เมือง
ม.8 ต.โคกสะตอ
อ.รือเสาะ

2 แปลง นายสุรัตน์ 
แสงจันทร์

6. การติดตาม และรายงาน ศพก.
6.1 ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้

98 1) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้  4 คร้ัง 20,000  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง น.ส.สุทธิวรรณ 
จ ารัสศรี

2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer)

2.1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer)   (O1112)

1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer)

หน้าท่ี 17

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

99 1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart
 Farmer

 260 ราย 104,000 13 อ าเภอ  1 คร้ัง
260 ราย

 1 คร้ัง 
260 ราย

นางซัลวา หะยี
เจะหลง

1.1 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและเครือข่าย 
Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ

100 1) อบรม พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและ
เครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด

 60 ราย 48,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 
60 ราย

นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart
 Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

101 1) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม

 40ราย 48,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 
40 ราย

นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

102 2) สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ด้วย
กระบวนการกลุ่ม

 2 กลุ่ม 60,000 1.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ต.ภูเขาทอง
อ.สุคิริน
2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ปลาส้มปูราไซด์ 
ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ

2 กลุ่ม นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
(Young Smart Farmer)   (O1111)

1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
103 1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young 

Smart Farmer
 3 คร้ัง 30 

ราย
72,000 13 อ าเภอ  1 คร้ัง 

30 ราย
 1 คร้ัง 
30 ราย

 1 คร้ัง 
30 ราย

นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

หน้าท่ี 18

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

๑.๒ ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่

104 1) อบรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่)

๒๐ ราย 24,000 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส

1 คร้ัง 
20 ราย

นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาด
ภายในส าหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมตลาดเกษตรกร  (O1115)

105 1. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและ
เครือข่าย

 45 ราย 8,550 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 คร้ัง 
45 ราย

 1 คร้ัง 
45 ราย

นางซัลวา
หะยีเจะหลง

106 2. พัฒนาตลาดเกษตรกร  1 จังหวัด 15,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 
จังหวัด

นางซัลวา 
หะยีเจะหลง

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
(O1116)

- ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ

107 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด

 ๒ คร้ัง 71,050 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง/
25  ราย

1 คร้ัง/
25  ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

หน้าท่ี 19

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

108 1.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดหรือคณะท างานท่ีแต่งต้ัง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

 ๒ คร้ัง 32,450 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 1 คร้ัง/
22 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

. 2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน

109 1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพและ
จัดท าแผนพัฒนากิจการ

 260 ราย 78,000 13 อ าเภอ 26 
แห่ง/

260 ราย

26 
แห่ง/

260 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

110 2) สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน

13 แห่ง 39,000 13 อ าเภอ 13 แห่ง นางสาวปานใจ 
ด านิล

2.2 พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล

111 1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล

 40 ราย 14,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 คร้ัง 
40 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

๒.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
112 ๑) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ๑ เครือข่าย 5,000 สนง.เกษตรจังหวัด

นราธิวาส
1 

เครือข่าย
นางสาวปานใจ 
ด านิล

2.๔ ส่งเสริมการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตรข้ันต้น

113 1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปข้ันต้น

 10 ราย 7,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 คร้ัง 
10 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

หน้าท่ี 20

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

114 1) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปข้ันต้น

1 แห่ง 7,000 วสช.กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรบ้าน
โคกยาง-โคกกูแว
ต.พร่อน อ.ตากใบ

1 แห่ง นางสาวปานใจ 
ด านิล

115 2) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก
สินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น

2 แบบ 14,000 1.วสช.แม่บ้าน
เกษตรกร สวท.
ต.ปาเสมัส 
อ.สุไหงโก ลก
2.วสช.กลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตขนมบ้านซอแดะ
ต.โคกสะตอ 
อ.รือเสาะ

2 แบบ นางสาวปานใจ 
ด านิล

116 2.๕ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 10 ราย 5,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 คร้ัง 
10 ราย

นางสาวปานใจ 
ด านิล

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
117 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  1 คร้ัง 10,000 13 อ าเภอ  1 คร้ัง นางสาวปานใจ 

ด านิล

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

118 4.1 สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

 13 อ าเภอ 26,000 13 อ าเภอ  13 
อ าเภอ

นางสาวปานใจ 
ด านิล

5.โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร

กิจกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร(O1117)

หน้าท่ี 21

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

119 1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริม- อาชีพการเกษตร สู่ Smart Group 
และจัดท า IFPP รายกลุ่ม

 75 ราย 30,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส
เกษตรกร 5 อ าเภอ
ระแงะ รือเสาะ
ตากใบ แว้ง สุคิริน

 1 คร้ัง 
75 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

120 1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรตามแผน IFPP

 50 ราย 20,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส
เกษตรกร 5 อ าเภอ
ระแงะ รือเสาะ
ตากใบ แว้ง สุคิริน

 1 คร้ัง 
50 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร

2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจครัวเรือน

121 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 ประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนท่ีและจัดท าแผนการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

 20 ราย 4,000 กลุ่มแม่บ้านฯ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ

 1 คร้ัง 
20 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

122 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

 20 ราย 4,000 กลุ่มแม่บ้านฯ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ

 1 คร้ัง 
20 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

หน้าท่ี 22

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

123 ๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ่มเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจครัวเรือน

1 กลุ่ม 7,000 กลุ่มแม่บ้านไอร์ซือเร๊ะ
สามัคคี 
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ

1 กลุ่ม นายเอนก 
ศรีชาติ

2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

124 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์พ้ืนท่ี จัดท าแผนการ
พัฒนากลุ่มสู่ Smart Group

 50 ราย 10,000 5 อ าเภอ
1.กลุ่มแม่บ้านฯ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ
2.กลุ่มแม่บ้านฯ 
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส
3.กลุ่มแม่บ้านฯ ข้าว
เกรียบปลาฮุสณา      
อ.เมืองนราธิวาส
4.กลุ่มแม่บ้านฯบ้าน
ไอร์แยง ต.ศรีบรรพต
อ.ศรีสาคร
5.กลุ่มแม่บ้านฯบ้าน
เชิงเขา 
ต.ปะลุกาสาเมาะ
อ.บาเจาะ

 1 คร้ัง 
50 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

หน้าท่ี 23

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

125 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

 50 ราย 10,000 5 อ าเภอ
1.กลุ่มแม่บ้านฯ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ
2.กลุ่มแม่บ้านฯ 
ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองนราธิวาส
3.กลุ่มแม่บ้านฯ ข้าว
เกรียบปลาฮุสณา      
อ.เมืองนราธิวาส
4.กลุ่มแม่บ้านฯบ้าน
ไอร์แยง ต.ศรีบรรพต
อ.ศรีสาคร
5.กลุ่มแม่บ้านฯบ้าน
เชิงเขา 
ต.ปะลุกาสาเมาะ
อ.บาเจาะ

 50 ราย นายเอนก 
ศรีชาติ

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงาน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน

126 1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าใน
การขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับ
จังหวัด

 20 ราย 8,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 คร้ัง 
20 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกร

3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง

หน้าท่ี 24

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ Smart Group

127 1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มยุวเกษตรกร

 195 ราย 39,000 13 อ าเภอ  1 คร้ัง 
195 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

128 1.2) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายท่ี
ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด

 50 ราย 20,000 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

 1 คร้ัง 
50 ราย

 1 คร้ัง 
50 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

129 1.๓) สนับสนุนวัสดุเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพ
การเกษตรเบ้ืองต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ยุวเกษตรกรต้นแบบ

1 กลุ่ม 5,000 รร.ตชด.บ้านลีนานนท์
ม.6 ต.สุคิริน
อ.สุคิริน

1 กลุ่ม นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

130 ๑.๔) สนับสนุนวัสดุเพ่ือการพัฒนาทักษะ
การเกษตรและการด ารงชีพ ขยายผลไปสู่
ครอบครัวและชุมชน

๑ กลุ่ม 5,000 ร.ร.บ้านลุโบ๊ะดาโต๊ะ
หมู่ท่ี 4 ต.ลุโบะบือซา 
อ าเภอย่ีงอ

๑ กลุ่ม นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

2) พัฒนาเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

131 2.1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรเบ้ืองต้น

20 ราย 16,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส
ม.นร ต.ตันหยงลิมอ
อ.ระแงะ

1 คร้ัง 
20 ราย

นางวรนันท์ ขาน
โบราณ

4. การส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารใน
ระดับชุมชน

4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้างความม่ันคง
ด้านอาหารระดับชุมชน

หน้าท่ี 25

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)
(2) (3) (4) (5) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

แผนการด าเนินการ (6)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

132 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 1 สร้างการรับรู้
 วิเคราะห์พ้ืนท่ี และจัดท าแผนสร้างความม่ันคง
ด้านอาหารระดับชุมชน

 30 ราย 6,000 กลุ่มแม่บ้านฯบ้านไอร์
บือแต ต.ช้างเผือก
อ.จะแนะ

 1 คร้ัง 
30 ราย

นายเอนก 
ศรีชาติ

133 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะท่ี 2 พัฒนา
ทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพ่ือ
สร้างความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน

 30 ราย 6,000 กลุ่มแม่บ้านฯบ้านไอร์
บือแต ต.ช้างเผือก
อ.จะแนะ

 30 ราย นายเอนก 
ศรีชาติ

134 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพในชุมชน (วัสดุการเกษตร : 
เมล็ดพันธ์ุ/ต้นพันธ์ุ/พันธ์ุสัตว์/ปัจจัยการผลิต
อ่ืนๆ ฯลฯ)

1 จุด 20,000 กลุ่มแม่บ้านฯ บ้าน
ไอร์บือแต ต.ช้างเผือก
อ.จะแนะ

1 จุด นายเอนก 
ศรีชาติ

5. การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอด
อาชีพเกษตรกร

135 5.1 ค่าใช้จ่ายจัดท าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 1 ประเภท 1,800 สนง.เกษตรจังหวัด
นราธิวาส

1 ประ 
เภท

นางณิชาภัทร  
ดุลยกุล

หน้าท่ี 26

ลงช่ือผู้รับรองแผนฯ .....................................
(นางรัตนา ถิระโชติ)    

ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดนราธิวาส


