
ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)

(2) (3) (4) (5) 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

ผลผลิตเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

1. ส่งเสริมและพฒันากระบวนการปฏบิติังาน

1.1 จัดท าเวทีพฒันาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บา้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท) 10 ราย 2,000 สนง.กษอ.บางมูลนาก 10 ฐานิกา

1.2 จัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท) 10 ราย 2,000 สนง.กษอ.บางมูลนาก 10 ฐานิกา

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า

2. โครงการส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน

1.1.1 อ าเภอบางมูลนาก - แปลงทั่วไป 19 ราย 7,600 ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงฯ 19 จุฑามาศ

1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินเบือ้งต้น

1.2.1 อ าเภอบางมูลนาก - แปลงทั่วไป 19 ราย 6,650 - 19 19 19 จุฑามาศ

1.3 สนับสนุนการจัดการและพฒันาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น

1.3.1 อ าเภอบางมูลนาก - แปลงทั่วไป 19 ราย 17,727 - 19 จุฑามาศ

3. โครงการส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรอินทรยี์

   กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรยี์

1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่ 23 ราย 4,600 ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงฯ 23 จุฑามาศ

2. ติดตาม ใหค้ าปรึกษา และประเมินแปลงเบือ้งต้น 23 แปลง 2,300 - 23 23 23 23 จุฑามาศ

3. สนับสนุนปจัจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 23 แปลง 16,100 - 23 จุฑามาศ

4. โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

1. การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

1.1 การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ 4 คร้ัง           3,000 ศพก. 1 1 1 1 จุฑามาศ

ระดับอ าเภอ

2.1 แผนปฏบิตังิานโครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน......ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมลูนาก..........

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน
แผนการด าเนินการ (6)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)

(2) (3) (4) (5) 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลายในฤดนูาปรงั

1. จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจัดท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับผู้ประกอบการ 20 ราย           4,000 20 จุฑามาศ

รับซ้ือผลผลิต

2. วสัดุการเกษตรปจัจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพชืหลากหลาย 20 จุด         27,000 - 20 จุฑามาศ

6. โครงการขึน้ทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร

กิจกรรมขึน้ทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร

1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั

1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 6,400 ครัวเรือน 2,048          - 1,600 4,800 พนิดา

7. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน

กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาวิสาหกิจชมุชน

1. ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน

1.1 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน

1) การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน 10 ราย 4,000          ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงฯ 10   10 ฐานิกา

(อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 2,000 บาทต่อคร้ัง )

2) การสนับสนุนการพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนตามแผนพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน 1 แหง่ 6,000          ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงฯ 1 ฐานิกา

(อ าเภอละ 1 แหง่ อ าเภอละ 6,000 บาท)

2. สนับสนุนการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน

2.1 สนับสนุนการด าเนินงานของทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน (12 อ าเภอ ๆ ละ 2,000 บาท) 1 อ าเภอ 2,000 - 1 ฐานิกา

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม

8. โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

1. ศูนย์ชัยพฒันาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร

 1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนว 30 ราย 6,000 ศูนย์ชัยพฒันาการเกษตร 30 จุฑามาศ

ศาลาสระหลวงหมู่ 4 
ต าบลภมูิ

2.1 แผนปฏบิตังิานโครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน......ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมลูนาก..........

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน
แผนการด าเนินการ (6)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



เศรษฐกิจพอเพยีง สิรินธร อ.บางมูลนาก

ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)

(2) (3) (4) (5) 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

แผนงานยุทธศาสตรจ์ัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

9. โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนทีเ่กษตร

กิจกรรมส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนทีเ่กษตร

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

1.1 ถ่ายทอดความรู้และพฒันาศักยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเปน็วทิยากรด้านการท า

การเกษตรปลอดการเผา

1) พืน้ที่น าร่องกลุ่มเดิม (ป ี2563 และ ป ี2564) 60 ราย 12,300 ศูนย์ข้าวฯ บา้นไดปลาดุก 60 โชติภา

1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทีชุมชน 1 กลุ่ม 9,900 ศูนย์ข้าวฯ บา้นไดปลาดุก 1 โชติภา

(กลุ่มละ 60 ราย)

แผนงานบรูณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก

10. โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุ่มการผลิตดา้นการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร

1. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

1.1 พฒันาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในชุมชน

1.1.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับอ าเภอ 5 ราย 1,000 สนง.กษอ.บางมูลนาก 5 ฐานิกา

11. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1. พฒันาศักยภาพของ ศพก. 

1.1 พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 ศูนย์ 3,800          ศพก. 1 พนิดา

(12 อ าเภอๆ ละ 3,800 บาท)

     1.2 พฒันาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ  (12 อ าเภอๆ ละ 3 ศูนย์ๆละ 3,800 บาท) 3 ศูนย์ 11,400         แปลงใหญ่วงักรด,วงัตะก,ูหอไกร 3 พนิดา

2. กิจกรรมพฒันาเกษตรกร

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ป)ี 30 ราย 18,000         ศพก. 30 30 30 พนิดา

(12 อ าเภอๆ ละ 30 รายๆ ละ 200 บาท)

แผนการด าเนินการ (6)

ไตรมาสที ่1

2.1 แผนปฏบิตังิานโครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน......ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมลูนาก..........

ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน



3. กิจกรรมบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) (4 คร้ัง/ป)ี 4 คร้ัง 4,000          ศพก. 1 1 1 1 พนิดา

(งบคร้ังที่ 1 - 4 คร้ังละ 1,000 บาท)

ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รบัผิดชอบ

งาน (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (7)

(2) (3) (4) (5) 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

4. พฒันาศักยภาพการด าเนินงานและการใหบ้ริการของศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.)

4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพือ่พฒันาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 1 ศูนย์ 6,000          ศจช. วงัตะกู 1 โชติภา

(อ าเภอละ 1 คร้ัง 12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 6,000 บาท)

4.2 สนับสนุนวสัดุผลิตปจัจัยควบคุมศัตรูพชื

1) สนับสนุนวสัดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ (12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ ๆ ละ 5,000 บาท) 1 ศูนย์ 5,000          แปลงใหญ่ล าประดา 1 โชติภา

5. กิจกรรมการพฒันาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน)

5.1 ขับเคล่ือนการพฒันาศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย

1) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. (12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 3,000 บาท) 1 ศูนย์ 3,000          ศดปช. ต.บางไผ่ 1 โชติภา

5.2 พฒันาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

จัดการดินและปุย๋

1) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ 1 แปลง 5,000          ศดปช. ต.บางไผ่ 1 โชติภา

(12 อ าเภอๆ ละ 1 แปลง ๆ ละ 5,000 บาท)

12. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart Farmer &

Young Smart Farmer)

1. การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

1.1 พฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

1) อบรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer 10 ราย 4,000          สนง.กษอ.บางมูลนาก 10 ฐานิกา

 (อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 4,000 บาท)

ลงชื่อผู้รับรองแผนฯ

                   

2.1 แผนปฏบิตังิานโครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน......ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมลูนาก..........

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน
แผนการด าเนินการ (6)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

 (นางมะยม  เนียมสุวรรณ์)

...................................................................



ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอเมืองพจิิตร รักษาราชการแทน

เกษตรอ าเภอบางมูลนาก


