แผนการจัดอบรมโครงการ งบประมาณ 2554
วันเดือนปี
โครงการ
11 ก.พ. 54 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในงานเทศกาลรักษ์เหลืองจันท์โดยการประกวด
กล้วยไข่และกล้วยหอม
17 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้
18 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้
21 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้
22 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้
24 มี.ค. 54 โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาทักษะ
ด้านการผลิตและการตลาด
25 มี.ค. 54 โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาทักษะ
ด้านการผลิตและการตลาด
25 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP
26 มี.ค. 54 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรม
เกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน
28 มี.ค. 54 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรม
เกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน
29 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP
30 มี.ค. 54 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP
31 มี.ค. 54 โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1)

สถานที่
ผู้ดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
วัดทุ่งกบิน ม. 6 ต.คลองพลู นายเจริญ ศรียวง
ศาลากลางบ้าน ม. 8
ต. ตะเคียนทอง
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม. 4
ต.จันทเขลม
ศาลากลางบ้าน ม. 1 ต.
พลวง
ม. 7 ต.คลองพลู

น.ส.สวรส แดงท่าขาม
นายสนิท มีพืชน์
นายเจริญ ศรียวง
น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ม. 7 ต.คลองพลู

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ต.พลวง

นายเจริญ ศรียวง

ม. 8 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ม. 8 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ต.ชากไทย

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ต.คลองพลู
ต.ตะเคียนทอง
ต.จันทเขลม
อําเภอเขาคิชฌกูฏ

นายเจริญ ศรียวง
น.ส.สวรส แดงท่าขาม
นายสนิท มีพืชน์
น.ส.สวรส แดงท่าขาม

วันเดือนปี
โครงการ
1 เม.ย. 54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 1)
4 เม.ย. 54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 2)
5 เม.ย. 54 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร
7 เม.ย. 54 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตร
7 เม.ย.54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 3)
8 เม.ย. 54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร กิจกรรม
พัฒนาความรู้ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
อบรมเกษตรกรด้านสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูป
8 เม.ย. 54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 4)
9 เม.ย. 54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร กิจกรรม
พัฒนาความรู้ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
อบรมเกษตรกรด้านสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูป
9 เม.ย. 54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 5)
18 เม.ย.54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริม
การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริม
การเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน
19 เม.ย.54 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนา
อาสาสมัครเกษตร
20 เม.ย.54 โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอก
ฤดูผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
21 เม.ย.54 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรม
เกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน
21 เม.ย.54 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเกษตรกร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้งที่ 6)

สถานที่
ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

ผู้ดําเนินงาน
นายสนิท มีพืชน์

ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

ม. 9 ต.คลองพลู

นายเจริญ ศรียวง

ม. 9 ต.คลองพลู

นายเจริญ ศรียวง

ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

ม. 4 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

ม. 4 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

สํานักงานเกษตอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ

นวส.รับผิดชอบตําบล
ทุกตําบล

สํานักงานเกษตอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ
ศาลาวัดสอยดาวนิมิต

นวส.รับผิดชอบตําบล
ทุกตําบล
นายสนิท มีพืชน์

ม. 8 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ศาลากลางบ้าน หมู่ 5
ตําบลจันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

วันเดือนปี
โครงการ
22 เม.ย.54 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP
25 เม.ย.54 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP
26 เม.ย.54 โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอก
ฤดูผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
28 เม.ย.54 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรม
เกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน
29 เม.ย.54 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรม
เกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
ระหว่าง
มาตรฐาน กิจกรรมติดตามให้คําปรึกษาและประเมินแปลง
เดือน
เม.ย. 54 เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
19 พ.ค. 54 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
27 พ.ค 54 โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)
เดือน
โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร อบรมยุวเกษตรกร
มิ.ย. 54
เดือน
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในกลุ่ม
ยุวเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ด
มิ.ย. 54
เดือน
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในกลุ่มยุว
เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
มิ.ย. 54
เดือน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่าง
ถูกวิธี กิจกรรมอบรมเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ก.ค. 54
สารชีวภาพ
ยังไม่มี
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมปลูกผักบริโภคใน
กําหนด
ครัวเรือนและจําหน่าย
ยังไม่มี
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในกลุ่ม
กําหนด
แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรมอบรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ยังไม่มี
โครงการส่งเสริมการป้องกันกําจัดแปลงวันทอง กิจกรรมอบรม
กําหนด
เกษตรกร
ปรับปรุง 21 มีนาคม 2554

สถานที่
ต.ชากไทย
ต.คลองพลู
ต.จันทเขลม
ต.พลวง
ต.ตะเคียนทอง

ผู้ดําเนินงาน
น.ส.สวรส แดงท่าขาม
นายเจริญ ศรียวง
นายสนิท มีพืชน์
นายเจริญ ศรียวง
นายสนิท มีพืชน์

ศาลาวัดสอยดาวนิมิต
ต.จันทเขลม

นายสนิท มีพืชน์

ม. 8 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ม. 8 ต.ตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ทุกตําบล
ตําบลตะเคียนทอง

น.ส.สวรส แดงท่าขาม
นายเจริญ ศรียวง
นายสนิท มีพืชน์
นายสนิท มีพืชน์

อําเภอเขาคิชฌกูฏ

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ร.ร.บ้านคลองน้ําเป็น

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ร.ร.บ้านคลองน้ําเป็น

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ร.ร.บ้านคลองน้ําเป็น

น.ส.สวรส แดงท่าขาม

ม. 7 ต.พลวง

นายเจริญ ศรียวง

ม. 7 ต.พลวง

นายเจริญ ศรียวง

ม. 7 ต.พลวง

นายเจริญ ศรียวง

