
คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 0701129003000000
   1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร  070116600Q1034
       1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น
   1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร
       1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั ราย 15 3,000        จงัหวดั

       1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั ราย 16 3,200        จงัหวดั

   2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน
       2.1 จัดท าเวทพีัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมูบ่า้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท) ราย 120 24,000      2,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

       2.2 จัดท าเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท) ราย 120 24,000      2,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

   2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
 0701129003000000/070116600Q1035
   2.1 พัฒนาเครือขา่ยงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) 
    1. การจัดเวทตีามระบบส่งเสริมการเกษตร 

           1.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop :DW) ผ่านระบบ 
Online คน 20 22,200      

จงัหวดั

    2. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
            2.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ หนว่ยงาน 1 12,000      จงัหวดั

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า
 1. โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตร 0701115020000000กิจกรรมส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
070116600Q1015
 1. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิน่ประจ าแปลงใหญ่
    1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิน่หลักสูตรพื้นฐาน
         - แปลงใหญ่ข้าว หมูท่ี่ 12 ต.วงัทรายพูน อ.วงัทรายพูน ราย 25 16,600 วงัทรายพูน

         - แปลงใหญ่ข้าว หมูท่ี่ 4 ต.หว้ยแก้ว อ.บงึนาราง ราย 25 16,600 บงึนาราง

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 0701115019000000
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  070116600Q1014
   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
       1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
            1.1.1 อ าเภอบงึนาราง
                   - แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพิจิตร (ป ี2560) ราย 10 4,000        บงึนาราง

                   - แปลงทั่วไป ราย 4 1,600        บงึนาราง

            1.1.2 อ าเภอเมืองพิจิตร
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวดัพิจิตร (ป ี2563) ราย 7 2,800        เมืองพิจติร

            1.1.3 อ าเภอโพทะเล
                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 15 6,000        โพทะเล

            1.1.4 อ าเภอโพธิ์ประทบัช้าง
                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิป์ระทับช้าง อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2559) ราย 10 4,000        โพธิป์ระทับช้าง

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2563) ราย 10 4,000        โพธิป์ระทับช้าง

            1.1.5 อ าเภองามง่าม
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนนิปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 40 16,000      สามง่าม

            1.1.6 อ าเภอตะพานหนิ
                   - แปลงทั่วไป ราย 10 4,000        ตะพานหนิ

            1.1.7 อ าเภอบางมูลนาก
                   - แปลงทั่วไป ราย 19 7,600        7,600        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

งบด าเนินงาน

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชีว้ัด) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนา้ที ่1 จาก 20



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

       1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินเบื้องต้น
            1.2.1 อ าเภอบงึนาราง
                   - แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพิจิตร (ป ี2560) ราย 10 3,500        บงึนาราง

                   - แปลงทั่วไป ราย 4 1,400        บงึนาราง

            1.2.2 อ าเภอเมืองพิจิตร
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวดัพิจิตร (ป ี2563) ราย 7 2,450        เมืองพิจติร

            1.2.3 อ าเภอโพทะเล
                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 15 5,250        โพทะเล

            1.2.4 อ าเภอโพธิ์ประทบัช้าง
                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิป์ระทับช้าง อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2559) ราย 10 3,500        โพธิป์ระทับช้าง

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2563) ราย 10 3,500        โพธิป์ระทับช้าง

            1.2.5 อ าเภองามง่าม
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนนิปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 40 14,000      สามง่าม

            1.2.6 อ าเภอตะพานหนิ
                   - แปลงทั่วไป ราย 10 3,500        ตะพานหนิ

            1.2.7 อ าเภอบางมูลนาก
                   - แปลงทั่วไป ราย 19 6,650        6,650        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

       1.3 สนบัสนนุการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขัน้ต้น
            1.3.1 อ าเภอบงึนาราง
                   - แปลงใหญ่พืชผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพิจิตร (ป ี2560) ราย 10 9,330        บงึนาราง

                   - แปลงทั่วไป ราย 4 3,732        บงึนาราง

            1.3.2 อ าเภอเมืองพิจิตร
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวดัพิจิตร (ป ี2563) ราย 7 6,531        เมืองพิจติร

            1.3.3 อ าเภอโพทะเล
                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งนอ้ย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 15 13,995      โพทะเล

            1.3.4 อ าเภอโพธิ์ประทบัช้าง
                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิป์ระทับช้าง อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2559) ราย 10 9,330        โพธิป์ระทับช้าง

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิป์ระทับช้าง จงัหวดัพิจติร (ป ี2563) ราย 10 9,330        โพธิป์ระทับช้าง

            1.3.5 อ าเภองามง่าม
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนนิปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพิจิตร (ป ี2564) ราย 40 37,320      สามง่าม

            1.3.6 อ าเภอตะพานหนิ
                   - แปลงทั่วไป ราย 10 9,330        ตะพานหนิ

            1.3.7 อ าเภอบางมูลนาก
                   - แปลงทั่วไป ราย 19 17,727      0 บางมูลนาก

3. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
07011150D200000

กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
070116600Q1015

1.ส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรด าเนนิการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวธิผีสมผสาน

  1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวธิผีสมผสาน 
และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยั
         - แปลงใหญ่ผัก อ.ดงเจริญ ราย 25 5,000 ดงเจริญ

         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม ราย 25 5,000 สามง่าม

         - แปลงใหญ่ข่า อ.โพทะเล ราย 25 5,000 โพทะเล

  1.2 สนบัสนนุใหเ้กษตรกรด าเนนิการปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวธิผีสมผสาน
         - แปลงใหญ่ผัก อ.ดงเจริญ ไร่ 50 25,000 ดงเจริญ

         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม ไร่ 50 25,000 สามง่าม

         - แปลงใหญ่ข่า อ.โพทะเล ไร่ 50 25,000 โพทะเล

  1.3 ส ารวจประเมินประชากรแมลงวนัผลไม้ ไร่ 500 10,000 สากเหล็ก

หนา้ที ่2 จาก 20



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

  1.4 สนบัสนนุการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไม้
   - สนบัสนนุวสัดุอุปกรณ์การควบคุมแมลงวนัผลไม้ ไร่ 500 6,000 สากเหล็ก

   - อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการแมลงวนัผลไม้ ราย 20 4,000 สากเหล็ก

2. ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผล
    2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร
         1) สนบัสนนุการด าเนนิการตรวจวเิคราะหส์ารตกค้างในผลผลิตการเกษตร ตัวอย่าง 75 3,750 จงัหวดั

4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 0701115033000000
   กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์  070116600Q1018

ราย 10 2,000        บงึนาราง

ราย 23 4,600        4,600        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ราย 32 6,400        โพทะเล

แปลง 10 1,000        บงึนาราง

แปลง 23          2,300        2,300        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

แปลง 32 3,200        โพทะเล

แปลง 65 3,250        จงัหวดั

แปลง 10 7,000        บงึนาราง

แปลง 23 16,100      16,100      บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

แปลง 32 22,400      โพทะเล

5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 0701115032000000
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 070116600Q1017
1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้

แปลง 1 5,000 เมืองพิจติร

แปลง 1 5,000 วงัทรายพูน

แปลง 1 5,000 โพธิป์ระทับช้าง

แปลง 2 10,000 บงึนาราง

แปลง 1 5,000 ดงเจริญ

แปลง 1 5,000 เมืองพิจติร

แปลง 2 10,000 วงัทรายพูน

แปลง 2 10,000 โพทะเล

แปลง 4 20,000 สามง่าม

แปลง 1 5,000 ทับคล้อ

แปลง 1 5,000 สากเหล็ก

แปลง 2 10,000 บงึนาราง

แปลง 2 10,000 โพทะเล

แปลง 1 5,000 บงึนาราง

แปลง 1 5,000 วชิรบารมี

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ป ี2563, 2564)
แปลง 1 30,000 เมืองพิจติร

แปลง 1 30,000 วงัทรายพูน

แปลง 1 30,000 โพธิป์ระทับช้าง

แปลง 2 60,000 บงึนาราง

แปลง 1 30,000 ดงเจริญ

แปลง 1 30,000 เมืองพิจติร

แปลง 2 60,000 วงัทรายพูน

แปลง 2 60,000 โพทะเล

แปลง 4 120,000 สามง่าม

แปลง 1 30,000 ทับคล้อ

แปลง 1 30,000 สากเหล็ก

แปลง 2 60,000 บงึนาราง

       1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่

       2. ติดตาม ใหค้ าปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น

       3. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

แปลงใหญ่ป ี2563

แปลงใหญ่ป ี2564

แปลงใหญ่ป ี2565

แปลงใหญ่ป ี2563

แปลงใหญ่ป ี2564

หนา้ที ่3 จาก 20



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต (แปลงใหญ่ป ี2565)
แปลง 2 80,000 โพทะเล

แปลง 1 40,000 บงึนาราง

แปลง 1 40,000 วชิรบารมี

4. การจัดประชุมเชือ่มโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
คร้ัง 4 1,400 เมืองพิจติร

คร้ัง 4 3,200 วงัทรายพูน

คร้ัง 4 1,600 โพธิป์ระทับช้าง

คร้ัง 4 3,200 ตะพานหนิ

คร้ัง 4 3,000 1500 บางมูลนาก เหลือ1150

คร้ัง 4 3,400 โพทะเล

คร้ัง 4 4,000 สามง่าม

คร้ัง 4 3,000 ทับคล้อ

คร้ัง 4 3,400 สากเหล็ก

คร้ัง 4 2,200 บงึนาราง

คร้ัง 4 3,200 ดงเจริญ

คร้ัง 4 1,800 วชิรบารมี

4.2 การจัดประชุมเชือ่มโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับจังหวดั

คร้ัง 4 20,000 จงัหวดั

5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ
แปลง 2 2,000 เมืองพิจติร

แปลง 3 3,000 วงัทรายพูน

แปลง 1 1,000 โพธิป์ระทับช้าง

แปลง 4 4,000 โพทะเล

แปลง 4 4,000 สามง่าม

แปลง 1 1,000 ทับคล้อ

แปลง 1 1,000 สากเหล็ก

แปลง 5 5,000 บงึนาราง

แปลง 1 1,000 ดงเจริญ

แปลง 1 1,000 วชิรบารมี

แปลง 23 4,600 จงัหวดั

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701115075000000
6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1027
     6.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลัง
      1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร      

ราย 26 5,200 วชิรบารมี
ราย 26 5,200 สามง่าม

กลุ่ม 1 53,000 วชิรบารมี

กลุ่ม 1 53,000 สามง่าม

     6.1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
      1. อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอ้อยใหแ้ก่เกษตรกร ราย 30 6,000 เมืองพิจติร

      2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย แปลง 1 33,680 เมืองพิจติร

    6.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูท านา
ราย 10 2,000 บงึนาราง

ราย 10 2,000 วงัทรายพูน

ราย 10 2,000 โพธิป์ระทับช้าง

ราย 10 2,000 โพทะเล

ราย 10 2,000 ตะพานหนิ

แปลงใหญ่ป ี2565

4.1 การจัดประชุมเชือ่มโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับอ าเภอ

5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ

         1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

1.2 จัดท าแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง

     1. การอบรมใหค้วามรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร

หนา้ที ่4 จาก 20



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

ไร่ 6 9,000 บงึนาราง

ไร่ 3 4,500 วงัทรายพูน

ไร่ 3 4,500 โพธิป์ระทับช้าง

ไร่ 3 4,500 โพทะเล

ไร่ 3 4,500 ตะพานหนิ

    6.1.4 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมัน่คงด้านอาหาร
    1. การจัดต้ังและพัฒนาศูนย์ฯ

ราย 20 4,000 ทับคล้อ

ราย 20 4,000 ดงเจริญ

ศูนย์ 2 2,250 จงัหวดั

ศูนย์ 1 11,875 ทับคล้อ

ศูนย์ 1 11,875 ดงเจริญ

ศูนย์ 2 15,750 จงัหวดั

ศูนย์ 1 44,625 ทับคล้อ

ศูนย์ 1 44,625 ดงเจริญ

ราย 20 300 ทับคล้อ

ราย 20 300 ดงเจริญ

จังหวดั 1 16,000 ทับคล้อ

จังหวดั 1 16,000 ดงเจริญ

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 07011150D4000000
   กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ  070116600Q1030
       1. จัดเวทวีเิคราะหค์วามต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ราย 20 4,000        สามง่าม

       2. ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ ราย 20 7,000        สามง่าม

       3. ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที ราย 20 8,000        สามง่าม

8. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 0701115038000000
   กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  070116600Q1019

ราย 70 14,000      เมืองพิจติร

ราย 100 20,000      วงัทรายพูน

ราย 20 4,000        4,000        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ราย 100 20,000      โพทะเล

จุด 70 94,500      เมืองพิจติร

จุด 100 135,000    วงัทรายพูน

จุด 20 27,000      27,000      บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

จุด 100 135,000    โพทะเล

       3. ประชาสัมพันธแ์ละจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 1 15,000      จงัหวดั

9. โครงการส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูปิัญญาท้องถ่ิน 
0701115069000000

   9.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูปิัญญาท้องถ่ิน 
070116600Q1021
        1. พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิน่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อการรับรองสินค้า GI
           1.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิน่ ราย 30 9,000        โพธิป์ระทับช้าง

           1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน แปลง 1 50,000      โพธิป์ระทับช้าง

           1.3 พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ สินค้า 1 30,000      

จงัหวดั

        2. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่สินค้าไม้ผล 
 อัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค

           2.1 ประชาสัมพันธส่์งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ป ี2565 ในรูปแบบ New
 Normal สินค้า 1 50,000      

จงัหวดั

         2.2 พัฒนาบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ สินค้า 1 30,000      จงัหวดั

     2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา

        1.1 การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตฯ

        1.3 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตฯ

        1.4 บนัทกึกิจกรรมแปลงของสมาชิกฯ

2. การบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่

       1. จดัเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจดัท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต

       2. วสัดุการเกษตรปจัจัยหการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชหลากหลาย

หนา้ที ่5 จาก 20



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ
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เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

        2.3 พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชัน้คุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิน่ จุด 1 30,000      โพธิป์ระทับช้าง

        3. บริหารจัดการโครงการ
2,500        จงัหวดั

2,500        โพธิป์ระทับช้าง

โครงการ 1 5,000        จงัหวดั

โครงการ 1 5,000        โพธิป์ระทับช้าง

10. โครงการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  701115026000000
กิจกรรมขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 070116600Q1016
1.ปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั ครัวเรือน 740,000   740          จงัหวดั

ครัวเรือน 12,200     3,904        เมืองพิจติร

ครัวเรือน 4,000       1,280        วงัทรายพูน

ครัวเรือน 6,200       1,984        โพธิป์ระทับช้าง

ครัวเรือน 8,600       2,752        ตะพานหนิ

ครัวเรือน 6,400       2,048        2,048       บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ครัวเรือน 9,600       3,072        โพทะเล

ครัวเรือน 7,000       2,240        สามง่าม

ครัวเรือน 4,700       1,504        ทับคล้อ

ครัวเรือน 2,300       736          สากเหล็ก

ครัวเรือน 4,600       1,472        บงึนาราง

ครัวเรือน 3,200       1,024        ดงเจริญ

ครัวเรือน 5,200       1,664        วชิรบารมี

11. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 
0701115072000000
กิจกรรมตลาดเกษตรกร 070116600Q1025
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธรุกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ราย 40 26,000      จงัหวดั

2. พัฒนาตลาดเกษตรกร คร้ัง 1 15,000      จงัหวดั

3. ประชาสัมพันธต์ลาดสินค้าเกษตร
    3.1 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับจังหวดั คร้ัง 1 100,000    จงัหวดั

 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 070115073000000
       กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 070116600Q1026
      1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน
         1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั คร้ัง 1 32,400      จงัหวดั

         1.2 ประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั คณะกรรมการสรรหา คร้ัง 1 15,250      จงัหวดั

               กรรมการผู้แทนวสิาหกิจชุมชนผู้แทนวสิาหกิจชุมชนจังหวดั หรือคณะท างาน
               ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั
      2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน
         2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน
             1) การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน ราย 120 48,000      4,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

               (อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 2,000 บาทต่อคร้ัง )
             2) การสนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการ แหง่ 12 72,000      6,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

                 วสิาหกิจชุมชน  (อ าเภอละ 1 แหง่ อ าเภอละ 6,000 บาท)
         2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน
             1) สนบัสนนุการพัฒนาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน แหง่ 1 5,000        สามง่าม

      3. ส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนต้นแบบ
         3.1 ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น
             1) ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวดั คร้ัง 1 6,000        จงัหวดั

      4. สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน
         4.1 สนับสนุนการด าเนินงานของทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ( 12 อ าเภอๆละ 2,000 บาท) อ าเภอ 12 24,000      2,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

           3.1 ติดตาม และประเมินผล

           3.2 สรุปผลโครงการ
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คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 1. โครงกาพัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 0701123076000000
     กิจกรรมพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรแปรรูป 070116600Q1033

ราย 10 2,500        โพธิป์ระทับช้าง

ราย 10 2,500        สามง่าม

แหง่ 1 35,000      โพธิป์ระทับช้าง

แหง่ 1 35,000      สามง่าม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0701137043000000
   กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 070116600Q1037
  (1) สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

    1. โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
  สยามมกุฎราชกุมาร
          1. การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลือ่นที่
               1.1.1 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 1 ราย 100 20,000      วงัทรายพูน

               1.1.2 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 2 ราย 100 20,000      ตะพานหนิ

               1.1.3 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 3 ราย 100 20,000      ทับคล้อ

               1.1.4 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 4 ราย 100 20,000      บงึนาราง

       2. ศูนย์ชยัพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร
ราย 30 6,000        วงัทรายพูน

ราย 30 6,000        โพธิป์ระทับช้าง

ราย 30 6,000        6,000        บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ราย 30 6,000        สากเหล็ก

ราย 30 6,000        บงึนาราง

           2.2 สนบัสนนุการเพาะเหด็ในโรงเรือน ก้อน 3,000      30,000      จงัหวดั

           2.3 ดูแลแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ ไร่ 5 10,000      จงัหวดั

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1.โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในคร้วเรือนเกษตรสูงวัย 07011450D8000000 
 กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 070116600Q1043
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติในครัวเรือนเกษตรสูงวยั

   1.1 จัดเวททีี่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวยั และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติในครัวเรือนเกษตรสูงวยั

ราย 10 2,000        จงัหวดั

   1.2 จัดเวททีี่ 2 ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหศั์กยภาพตนเองเพื่อจัดท าแผนการจัดการ
บา้นเกษตรสมบรูณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวยัแบบมีส่วนร่วม

ราย 10 2,000        จงัหวดั

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มกษตรสูงวยั

   2.1 จัดเวททีี่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทนุ และการจัดท าแผนเพื่อสร้าง
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยัแบบมีส่วนร่วม

ราย 10 2,000        จงัหวดั

   2.2 จัดเวททีี่ 2 พัฒนาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยั

ราย 10 4,000        จงัหวดั

   2.3 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อด าเนนิกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
ในกลุ่มเกษตรสูงวยั

กลุ่ม 1 30,000      จงัหวดั

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร 070115003000000
   กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร  070116600Q1044
   1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
      1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเปน็วทิยากรด้านการท า
การเกษตรปลอดการเผา

           1) พื้นที่น าร่องกลุ่มใหม่ (อ.ทบัคล้อ) ราย 60 12,300 จงัหวดั

      1. อบรมพัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และการตลาด ใหก้ับวสิาหกิจชุมชน
      2. พัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนบัสนนุวสัดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ/พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภณัฑ์ การ
จัดท าบรรจุภณัฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เปน็ต้น

           2.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
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คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

ราย 60 12,300 สามง่าม

ราย 60 12,300 บงึนาราง

ราย 60 12,300 ทับคล้อ

ราย 60 12,300 12,300      บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

ราย 60 12,300 ตะพานหนิ

     1.2 น าร่องสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนการปลูกพืชเพื่อแก้ปญัหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยัง่ยืน โดยจัดการสาธติ
เทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา

แหง่ 1 11,000 จงัหวดั

กลุ่ม 1 9,900 จงัหวดั

กลุ่ม 1 9,900 สามง่าม

กลุ่ม 1 9,900 บงึนาราง

กลุ่ม 1 9,900 ทับคล้อ

กลุ่ม 1 9,900 9,900 บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

กลุ่ม 1 9,900 ตะพานหนิ

     1.4 ติดตาม นเิทศ ประเมินผลการด าเนนิงาน และสรุปรายงาน 2,400 จงัหวดั

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 07011170E000000
     กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 070116600Q1032
       1. ยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภยั จังหวดั 1 3,000        จงัหวดั

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการสร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลิตด้านการเกษตร 07011410B3000000
    กิจกรรมพัฒนาความเขม้แขง็ของกลุม่เกษตรกร 070116600Q1042
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

กลุ่ม 1 3,000        สามง่าม

กลุ่ม 1 3,000        ตะพานหนิ

กลุ่ม 1 3,000        สามง่าม

กลุ่ม 1 3,000        ตะพานหนิ

กลุ่ม 1 10,000      สามง่าม

กลุ่ม 1 5,000        ตะพานหนิ

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

2.1 พัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

   2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหศั์กยภาพตนเอง/
พื้นที่ และจัดท าแผนการพัฒนาเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

กลุ่ม 1 3,000        ดงเจริญ

   2.1.2 จัดกระบวนการรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทกัษะการเปน็วทิยากรแหล่งเรียนรู้ด้น
แบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

กลุ่ม 1 3,000        ดงเจริญ

   2.1.3 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

กลุ่ม 1 7,000        ดงเจริญ

2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

   2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วเิคราะหต์นเอง/พื้นที่ 
จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group

กลุ่ม 1 2,000        ทับคล้อ

   2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group กลุ่ม 1 2,000        ทับคล้อ

   2.2.3 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group กลุ่ม 1 5,000        ทับคล้อ

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในชุมชน
   2.3.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับอ าเภอ ราย 60 12,000      1,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

   2.3.2 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร ระดับจังหวดั

ราย 20 8,000        จงัหวดั

           2) พื้นที่น าร่องกลุ่มเดิม (ป ี2563 และ ป ี2564)

   1.3 สนบัสนนุปจัจัยเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

   1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวเิคราะหศั์กยภาพ ค้นหาความต้องการของ
กลุ่ม พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

   1.2 ส่งเสริมทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการเบื้องต้น และการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร

     1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวที
ชุมชน (กลุ่มละ 60 ราย)
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คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง
   3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)

กลุ่ม 1 6,000        ตะพานหนิ

กลุ่ม 1 6,000        โพธิป์ระทับช้าง

กลุ่ม 1 5,500        ตะพานหนิ

กลุ่ม 1 5,500        โพธิป์ระทับช้าง

4. การส่งเสริมความมัน่คงทางด้านอาหารในระดับชุมชน
4.1 ส่งเสริมความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

   4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วเิคราะหศั์กยภาพตนเอง/พื้นที่ 
และจัดท าแผนสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

กลุ่ม 1 3,000        บงึนาราง

   4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 
เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

กลุ่ม 1 3,000        บงึนาราง

   4.1.3 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน กลุ่ม 1 20,000      บงึนาราง

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701141034000000
    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1041
  1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก
     1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 12 45,600      3,800       ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

          (12 อ าเภอๆ ละ 3,800 บาท)
     1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอืน่ๆ (12 อ าเภอๆ ละ 3 ศูนย์ๆ ละ 3,800 บาท) ศูนย์ 36 136,800    0 ทุกอ าเภอ

  2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร

     2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ป)ี ราย 360 216,000    12,000      
ทุกอ าเภอ

เหลือ6000
          (12 อ าเภอๆ ละ 30 รายๆ ละ 200 บาท)
     2.2 พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.  (1 คร้ัง/ป)ี ราย 120 24,000      จงัหวดั

  3. กิจกรรมสนบัสนนุการใหบ้ริการของ ศพก.และเครือข่าย
1/90 ราย 1 27,000      วงัทรายพูน

1/90 ราย 1 27,000      สามง่าม

1/90 ราย 1 27,000      โพทะเล

1/90 ราย 1 27,000      ดงเจริญ

 1/30 ราย 1 9,000        9,000 บางมูลนาก ด าเนินการแล้ว

  4. กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
     4.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั (รูปแบบปกติ)
 (2 คร้ัง/ป)ี

คร้ัง 2 33,600      จงัหวดั

     4.2 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั (รูปแบบ 
Online) (2 คร้ัง/ป)ี

คร้ัง 2 1,900        จงัหวดั

     4.3 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) (4 คร้ัง/ปี) คร้ัง 4 48,000      2,000        ทุกอ าเภอ เหลือ2000
          (งบคร้ังที่ 1 - 4 คร้ังละ 1,000 บาท)
  5. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน ศพก. คร้ัง 6 18,000      จงัหวดั

    6. พัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานและการใหบ้ริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

       6.1 พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดย  การมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์ 1 16,000 ทับคล้อ

       6.2 จัดท าแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร แปลง 1 20,000 ทับคล้อ

       6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. ศูนย์ 12 72,000 3,000       ทุกอ าเภอ เหลือ3000
(อ าเภอละ 1 คร้ัง 12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 6,000 บาท)
       6.4 สนบัสนนุวสัดุผลิตปจัจัยควบคุมศัตรูพืช
          1) สนบัสนนุวสัดุผลิตเชือ้จุลินทรีย์พร้อมใช้ ศูนย์ 12 60,000 5,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

(12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ ๆ ละ 5,000 บาท)
       6.5 สนบัสนนุการส ารวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เส่ียง แปลง 50 20,000 จงัหวดั

   1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group 
Model)

   2) สนบัสนนุนวสัดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ

    3.1 จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
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คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 

งบประมาณ
 (บาท)

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบกิจ่าย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งสิน้

หน่วยงาน
เบกิจ่าย

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

งาน/โครงการ งบประมาณ 

       6.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช.และแปลงใหญ่ระดับจังหวดั จังหวดั 1 5,000 จงัหวดั

       6.7 ประกวด ศจช.ดีเด่น
            1) ระดับจังหวดั จังหวดั 1 10,000 จงัหวดั

    7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)
       7.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชือ่มโยงเครือข่าย
           1) ประชุมเครือข่ายเจ้าหนา้ที่ ศดปช. ระดับจังหวดัและอ าเภอ จังหวดั 1 5,000 จงัหวดั

           2) จัดเวทถีอดบทเรียน ศดปช. (12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 3,000 บาท) ศูนย์ 12 36,000 3,000       ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

           3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หนว่ยงาน 1 10,000 จงัหวดั

           4) ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช.ใน application รู้ดิน รู้ปุ๋ย จังหวดั 1 5,000 จงัหวดั

       7.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

ศูนย์ 1 10,000 ตะพานหนิ

ศูนย์ 1 10,000 บงึนาราง

ศูนย์ 1 10,000 วชิรบารมี

           2) สนบัสนนุการจัดท าสถานเีรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน
และปุ๋ย

จังหวดั 1 10,000 จงัหวดั

           3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย แปลง 12 60,000 5,000       ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

(12 อ าเภอๆ ละ 1 แปลง ๆ ละ 5,000 บาท)
    8. เสริมสร้างความรู้และทกัษะการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่
       8.1 ขับเคล่ือนการด าเนนิงานและการใหบ้ริการคลินกิพืชระดับพื้นที่ คลินกิ 13 13,000 จงัหวดั

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 0701141021000000

3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart Farmer & 
Young Smart Farmer)   070116600Q1039
1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

    1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer
    1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer

ราย 40 64,000      จงัหวดั

   2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
      2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

           1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer                            
  ( อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 4,000 บาท) ราย 120 48,000      4,000        ทุกอ าเภอ ด าเนินการแล้ว

      2.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเปน็ Smart Farmer ต้นแบบ

           1) อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเปน็ Smart Farmer ต้นแบบ
 และสร้างเครือข่ายระดับจังหวดั ราย 20 16,000      จงัหวดั

      2.3 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

           1) อบรมเพิ่มทกัษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม

ราย 10 8,000        
จงัหวดั

           2) สนบัสนนุปจัจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
 ด้วยกระบวนการกลุ่ม กลุ่ม 1 12,000      จงัหวดั

3.2 กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer สูผู้่ประกอบการเกษตรชัน้น า (Agri-biz-idol) 
701141021000000/070116600Q1038
1. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชัน้น า
         1) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการด าเนนิงานศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 10 8,000        จงัหวดั

         2) สนบุสนนุวสัดุการเกษตรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชัน้น า ศูนย์ 1 15,500      จงัหวดั

163798
หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณที่ได้ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร
               2. เมือ่ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยด่วน
               3.  * ครั้งที่ 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565

           1) สนบัสนนุการด าเนนิกิจกรรมของ ศดปช.
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