
ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน งาน (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ

วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน
รวมท้ังส้ิน         -   

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ผลผลติเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร   
   - พัฒนาอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น  
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน

     1.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรหมู่บา้น (กม.)
10 ราย 2,000 สนง.กษอ. 19 10 2000 ลลิตตา พานิชผล

     1.2 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน (อกม.)

10 ราย 2,000 สนง.กษอ. 11 10 2000 ลลิตตา พานิชผล

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า
1. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร    
 สู่มาตรฐาน GAP
   1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และ
ศึกษาดูงาน

           - แปลงท่ัวไป 12 ราย 4,800 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

23 12 2400 10 12 2400 จฑุามาศ กล่อมจติร

   1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมนิแปลง
เบื้องต้น
           - แปลงท่ัวไป 12 ราย 4,200 แปลง

เกษตรกร
12 2000 12 2200 จฑุามาศ กล่อมจติร

   1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร
 GAP ในขั้นต้น
           - แปลงท่ัวไป 12 ราย 11,760 แปลง

เกษตรกร
12 11760 จฑุามาศ กล่อมจติร

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
   กิจกรรมพัฒนาการผลติเกษตรอินทรยี์
   1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละศึกษา 
    ดูงาน (รายเดิมป ี2565)

23 ราย 4,140 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

18 23 4140 จฑุามาศ กล่อมจติร

   2. ติดตาม ใหค้ าปรึกษา และประเมนิแปลงเบื้องต้น 23 ราย 7,360 แปลง
เกษตรกร

23 3680 23 3680 จฑุามาศ กล่อมจติร

   3. สนับสนุนปจัจัยการผลิตเกษตรอนิทรีย์ 23 แปลง 14,260 แปลง
เกษตรกร

23 14260 จฑุามาศ กล่อมจติร

3. โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   กิจกรรมระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2566 2566 2566 25662565 2566 2566 2566 2566 25662565 2565
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการสง่เสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน....ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมลูนาก.......

หน่วยเงนิ : บาท
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน งาน (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ

วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน

2566 2566 2566 25662565 2566 2566 2566 2566 25662565 2565
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

   1. จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่
   1.1 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ

4 คร้ัง 3,200 ศูนยเ์ครือขา่ย 
ศพก.

26 1 800 23 1 800 22 1 800 22 1 800 จฑุามาศ กล่อมจติร

4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้า
เกษตร
    กิจกรรมสง่เสรมิการปลกูพืชใชน้้ าน้อยเสรมิสรา้ง
รายไดแ้ก่เกษตรกร
   1. จัดเวทีเรียนรู้เช่ือมโยงตลาดระหวา่งผู้ประกอบการ
รับซ้ือผลผลิต ระดับต าบล/อ าเภอ

20 ราย 4,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

20 20 4000 จฑุามาศ กล่อมจติร

   2. จัดเวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการการเพาะปลูกพืช
ใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แกเ่กษตรกร จัดท าแผนการผลิต 
แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบคุคล ระดับต าบล

20 ราย 4,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

10 20 4000 จฑุามาศ กล่อมจติร

   3. วสัดุการเกษตรปจัจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้)        
การปลูกพืชใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แกเ่กษตรกร

20 ไร่ 20,600 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

20 20600 จฑุามาศ กล่อมจติร

5. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน
    กิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน
   1. ส่งเสริมและพัฒนากจิการวสิาหกจิชุมชน
      1.1 การยกระดับศักยภาพวสิาหกจิชุมชน
           1.1.1 การยกระดับศักยภาพวสิาหกจิชุมชนจาก
ระดับปานกลางเปน็ระดับดี

                  1) จัดเวทีชุมชน 10 ราย 4,000 สนง.กษอ. 23 10 2000 19 10 2000 ลลิตตา พานิชผล

                  2) สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้าน
ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป

1 แหง่ 7,000 กลุ่มน้ าพริกแกง
บา้นหว้ยเขน ม.
2 ต.หว้ยเขน

19 1 7000 ลลิตตา พานิชผล

   2. สนับสนุนการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน
      2.1 สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบยีน
วสิาหกจิชุมชน

1 อ าเภอ 3,000 สนง.กษอ.
บางมลูนาก

1 3000 ลลิตตา พานิชผล

6. โครงการสร้างมลูค่าเพ่ิมจากวัสดเุหลือใชท้างการเกษตร

    กิจกรรมสร้างมลูค่าเพ่ิมจากวัสดเุหลือใชท้างการเกษตร

    1. สร้างมลูค่าเพิ่มจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
    1.1 จัดเวทีชุมชน คร้ังท่ี 1 วเิคราะหส์ถานการณ์และ
ศักยภาพชุมชน เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมลูค่า
เศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
ชุมชน และวางแผนการด าเนินการ

      - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/
วสิาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมลูนาก

40 ราย 6,000 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

17 40 6000 กาญจนา ทาทอง



ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน งาน (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ

วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน

2566 2566 2566 25662565 2566 2566 2566 2566 25662565 2565
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

    1.2 สนับสนุนปจัจัยการผลิตตามแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด
      1) สนับสนุนปจัจัยการผลิตคร้ังท่ี 1
      - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/
วสิาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมลูนาก

1 คร้ัง 5,000 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

20 1 5000 กาญจนา ทาทอง

      2) สนับสนุนปจัจัยการผลิตคร้ังท่ี 2
      - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/
วสิาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมลูนาก

1 คร้ัง 2,800 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

25 1 2800 กาญจนา ทาทอง

    1.3 จัดเวทีชุมชน คร้ังท่ี 2 สรุปบทเรียนและคืนข้อมลูสู่
ชุมชน
      - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/
วสิาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมลูนาก

40 ราย 6,000 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

21 40 6000 กาญจนา ทาทอง

แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม
1. โครงการสง่เสรมิการด าเนินงานโครงการ                
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
 กิจกรรมสง่เสรมิการด าเนินงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
 - สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ  สยามมกฎุราชกมุาร

   1.1 การด าเนินการจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี
        1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 1 100 ราย 20,000 วัดปากคลองไข่เน่า  

   ม.1 ต.หอไกร
22 100 20000 จฑุามาศ กล่อมจติร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ
สนิค้าเกษตร
 กิจกรรมศูนยเ์รยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้า
เกษตร
 1. พัฒนาเกษตรกร
     1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผู้น า          
  (3 คร้ัง/ป)ี

30 ราย 18,000 ศพก.ต าบล
เนินมะกอก

28 30 6000 21 30 6000 20 30 6000 สุกลัยา นาคเพ็ง

 2. สนับสนุนการใหบ้ริการของ ศพก. และศูนยเ์ครือข่าย

    2.1 การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลิตใหม ่(Field Day)

30 ราย 9,000 ศพก.ต าบล
เนินมะกอก

18 1 9000 สุกลัยา นาคเพ็ง

 3. บริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
     3.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก.
          3.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับอ าเภอ (4 คร้ัง/ป)ี

4 คร้ัง 4,000 ศพก.และศูนย์
เครือขา่ย ศพก.

26 1 1000 23 1 1000 22 1 1000 22 1 1000 สุกลัยา นาคเพ็ง

4. การพัฒนาศูนยเ์ครือข่าย



ปรมิาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน งาน (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ

วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัท่ี งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน วนัที่ งาน เงิน

2566 2566 2566 25662565 2566 2566 2566 2566 25662565 2565
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

    4.1 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการใหบ้ริการ
ของศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
         4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แกเ่กษตรกรเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

1 ศูนย์ 6,000 ศจช. ม.3   
  ต.หอไกร

9 1 6000 กาญจนา ทาทอง

     4.2 พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีาน
การจัดการดินและปุ๋ย
          4.2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการจัดการดินและ
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
                 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ยแกส่มาชิก ศดปช.

1 ศูนย์ 3,600 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

23 1 3600 กาญจนา ทาทอง

                 2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ย

1 แปลง 6,500 ศดปช. ม.7 
  ต.บางไผ่

1 6500 กาญจนา ทาทอง

    4.3 พัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการคลินิกพืชสนับสนุน
การด าเนินงานศูนยเ์ครือข่าย
         4.3.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานและการใหบ้ริการ
คลินิกพืชระดับพื้นท่ี

1 คลินิก 500 สนง.กษอ.
บางมลูนาก

1 500 ลลิตตา พานิชผล

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)    2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและ
เกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart Farmer & Young Smart 
Farmer)        1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer)           1.1 พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer)
                1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

10 ราย 4,000 สนง.กษอ.
บางมลูนาก

26 10 2000 19 10 2000 ลลิตตา พานิชผล

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม
1. โครงการสง่เสรมิการหยดุเผาในพ้ืนที่การเกษตร
    กิจกรรมสง่เสรมิการหยดุเผาในพ้ืนที่การเกษตร
    1. ส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร
       1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ 
พื้นท่ีน าร่องกลุ่มเดิม

30 ราย 6,000 บ้านไดปลาดุก
 ม.2 ต.วังส าโรง

25 30 6000 กาญจนา ทาทอง

       1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายต้นแบบ
ชุมชนเกษตรปลอดการเผา

30 ราย 6,000 บ้านไดปลาดุก
 ม.2 ต.วังส าโรง

23 30 6000 กาญจนา ทาทอง

               2. ใหม้คีวามสอดคล้องเช่ือมโยงกบัแผนปฏบิติังานประจ าปขีองหน่วยงาน 
               3. จัดส่งแผนฯ ใหส้ านักงานเกษตรจังหวดัพิจิตร ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง E-mail : phichit.doae@gmail.com 

หมายเหตุ   1. ใหจ้ัดท าแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั ในแบบ คง.2 และท่ีได้รับอนุมติัเพิ่มเติมหรือระหวา่งปี


