เป้าหมายการปฏิบตั ิงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี
แผนงาน, ผลผลิต/โครงการ, กิจกรรมหลัก, โครงการ,โครงการย่อย
4,1,13,9,19,29
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
1. แผนงาน : ดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซี่ยน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
1) กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1) เสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยน
1.2) เพิ่มศักยภาพการการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและ
สมาชิกอาเซี่ยน
1.3) เตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี่ยน
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้
1) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
1.1 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
1.1) อาสาสมัครเกษตร
2) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.1) สนันสนุนโครงการพระราชดาริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (รายละเอียด 32 โครงการ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
1. โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้าชลประทาน (อ่างเก็บน้าห้วยหวด จ.สกลนคร)
3. โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก
4. โครงการหมู่บา้ นสหกรณ์สันกาแพง จ.เชียงใหม่
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าก่า จ.นครพนม
6. โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
7. โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี
8. โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่มูลนิธชิ ัย จังหวัดสตูล
9. โครงการโรงสีข้าวมูลนิธชิ ัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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10. โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้าห้วยบางทรายตอนบน
11. โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้าห้วยไฟ จังหวัดพะเยา
12. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าแม่อาว จ.ลาพูน
13. โครงการตามพระราชประสงค์หบุ กะพง
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
16. โครงการศูนย์พฒ
ั นาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
17. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
18. โครงการสถานีพฒ
ั นาเกษตรที่สูง
19. โครงการส่เสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านอาฟัด
20. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ในพื้นที่รอยต่อ
21. โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
22. โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่งคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน และตาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
23. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าแม่งอน
24. โครงการภูฟา้ พัฒนา จังหวัดน่าน
25. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
26. โครงการโรงเรียนกาสรกิวทิ ย์ จ.สระแก้ว
27. โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ อาเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
28. โครงการชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาค จ.หวัดพิจิตร
29. โครงการเกษตรร่วมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
30. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดาริ
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
31. โครงการหนึ่งใจ เกษตรกร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
32. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในพระตาหนักทวีวฒ
ั นา
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริของสานักราชเลขาธิการ (รายละเอียด 7 โครงการ )
33. โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
34. โครงการศูนย์พฒ
ั นาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
35. โครงการส่งเสริมและพันาอาชีพการเกษตรในพื้นที่พฒ
ั นาปศุสัตว์ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
36. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดาริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
37. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
38. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ
39. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามแนวพระราชดาริ
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
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โครงการขยายผลโครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปญ
ั หาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่ยืน
โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผนดิน
โครงการเกษตรกเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการอนุรักษ์พนั ธุก์ รรมพืช
2.2) สายใยรักแห่งครอบครัว
3) กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3.1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
6. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับประชาคมอาเซี่ยน
4) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื
1.1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับประชาคมอาเซี่ยน (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)
1.2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื รองรับประชาคมอาเซียน(มันสาปะหลัง)
1.3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1) กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1. 1) จัดระบบเกษตรกรสินค้าเกษตรที่สาคัญ
1.4 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
1) กิจกรรมหลัก : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
1.1) เมืองเกษตรสีเขียว
พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP รายเดี่ยว (อบรมเกษตรกรโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร)
พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (อบรมเกษตรกรโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร)
1.5 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1.1) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
1) กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
1.1) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
1.7 โครงกาพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1) กิจกรรมหลัก : โครงการหลวง
1.1) โครงการหลวง
2. แผนงาน : แผนงานการส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
2.1 โครงกาพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
1) กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
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1.1) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
(1) ไม้ผล
กิจกรรมหลักจัดทาระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
14. จัดทาระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
(2) พืชผักสมุนไพร
1.2) เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
(1) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย
(2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(3) จัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
(4) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
1.3) ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการะบาดศัตรูพชื
1.4) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร
1.5) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
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(1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
(2) พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุพ์ ชื เพาะเลี้ยง
(3) อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ
(4) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
1.6) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
(1) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร
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(2) พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจการเกษตรและการแปรรูป
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2.1 พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจการเกษตร
2.2 พัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูป
(3) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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