
หนา้ที ่1 จาก 4

ปริมาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เรือ่ง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งา
น

เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน

รวมทั้งสิ้น     -         -   
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการ
แขง่ขนั

ผลผลิตเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
   - พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น
   1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน
        1.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรหมู่บา้น (กม.)
                     - อ าเภอบางมูลนาก 10 ราย 2,000 สนง.กษอ.    19 10  2,000 ลลิตตา
        1.2 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.)

                     - อ าเภอบางมูลนาก 10 ราย 2,000 สนง.กษอ.    11 10  2,000 ลลิตตา

แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า
1. โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
GAP

   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP

        1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
และศึกษาดูงาน

            1.1.1 อ าเภอบางมูลนาก 12 ราย      4,800 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ม.5 ต.หอไกร

   23 12   2,400    10 12   2,400 จุฑามาศ

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื
   กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
   1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละ
ศึกษาดูงาน (รายเดิมป ี2565)

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

   18 23   4,140 จุฑามาศ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร

ไตรมาสที่ 4

2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วยงาน......ส านักงานเกษตรอ าเภอบางมูลนาก...........

โครงการ
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 65 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66

ไตรมาสที่ 3
พ.ย. 65 ธ.ค. 65

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66



หนา้ที ่2 จาก 4

ปริมาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เรือ่ง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งา
น

เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน

ไตรมาสที่ 4
โครงการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. 65 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
ไตรมาสที่ 3

พ.ย. 65 ธ.ค. 65
ไตรมาสที่ 2

ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66

   กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใชน้ ้าน้อยเสริมสร้าง
รายไดแ้ก่เกษตรกร

   1. จัดเวทีเรียนรู้เช่ือมโยงตลาดระหว่าง
ผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต ระดับต าบล/อ าเภอ

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

20   20 4,000    จุฑามาศ

   2. จัดเวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการการเพาะปลูก
พืชใช้น้ านอ้ยสร้างรายได้แกเ่กษตรกร จัดท าแผนการ
ผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบคุคล 
ระดับต าบล

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

  10 20 4,000   จุฑามาศ

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน
     กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน
      1. ส่งเสริมและพัฒนากจิการวิสาหกจิชุมชน
           1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกจิชุมชน
                1.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนจากระดับปานกลางเปน็ระดับดี

                       1) จัดเวทีชุมชน
                           - อ าเภอบางมูลนาก 10 ราย 4,000 สนง.กษอ.    23 10   2,000     19 10   2,000 ลลิตตา

5. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดเุหลอืใชท้างการเกษตร

      กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดเุหลอืใชท้าง
การเกษตร

      1. สร้างมูลค่าเพิม่จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

           1.1 จัดเวทีชุมชน คร้ังท่ี 1 วิเคราะห์
สถานการณ์และศักยภาพชุมชน เพือ่ก าหนดแนว
ทางการจัดการเพิม่มูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชน และ
วางแผนการด าเนนิการ              - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก

40 ราย 6,000     ศดปช. ม.
7   ต.บาง
ไผ่

   17 40   6,000 กาญจนา

           1.2 จัดเวทีชุมชน คร้ังท่ี 2 สรุปบทเรียนและ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน

              - ศพก./ศดปช./ศูนยเ์ครือข่าย/กลุ่ม
เกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก

40 ราย 6,000     ศดปช. ม.
7   ต.บาง
ไผ่

   21 40   6,000 กาญจนา



หนา้ที ่3 จาก 4

ปริมาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เรือ่ง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งา
น

เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน

ไตรมาสที่ 4
โครงการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. 65 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
ไตรมาสที่ 3

พ.ย. 65 ธ.ค. 65
ไตรมาสที่ 2

ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66

6. โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

   กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

   1. พัฒนาเกษตรกร  
        1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผู้น า
                     - อ าเภอบางมูลนาก 30 ราย 18,000 ศพก.ต าบล    28 30   6,000     21 30  6,000     20 30  6,000 สุกลัยา

   2. สนบัสนนุการใหบ้ริการของ ศพก. และศูนย์
เครือข่าย

 เนินมะกอก

        2.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่เร่ิมต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

                     - อ าเภอบางมูลนาก 1 ศูนย์ 9,000     ศพก.ต าบล
เนินมะกอก

   18 1  9,000 สุกลัยา

   4. บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงาน  
        4.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.

 

             4.1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
 ระดับอ าเภอ

                     - อ าเภอบางมูลนาก 1 คร้ัง 4,000     ศพก.และ
ศูนย์
เครือขา่ย 
ศพก.

   26 1   1,000    23 1  1,000    22 1  1,000    24 1   1,000 สุกลัยา

   3. การพัฒนาศูนยเ์ครือข่าย  
        3.1 พัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานและการ
ใหบ้ริการของศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

 

             3.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้แกเ่กษตรกร
เพือ่พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

                     - อ าเภอบางมูลนาก 1 ศูนย์ 6,000 ศจช. ม.3 
ต.หอไกร

     9 1  6,000 กาญจนา

        3.3 พัฒนาศูนยเ์ครือข่ายและถ่ายทอด
เทคโนโลยด้ีานการจัดการดินและปุย๋

 

             3.3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการจัดการดิน
และปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิต

 

                    1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการ
จัดการดินและปุย๋แกส่มาชิก ศดปช.

                     - อ าเภอบางมูลนาก 1 ศูนย์ 3,600 ศดปช. ม.
7   ต.บาง
ไผ่

   23 1  3,600 กาญจนา

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)



หนา้ที ่4 จาก 4

ปริมาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เรือ่ง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันท่ี งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งา
น

เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน

ไตรมาสที่ 4
โครงการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ต.ค. 65 เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
ไตรมาสที่ 3

พ.ย. 65 ธ.ค. 65
ไตรมาสที่ 2

ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66

   1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและ
เกษตรกรรุ่นใหม ่(Smart Farmer & Young Smart
 Farmer)        1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer)

 
           1.1 พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกร
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

 

                1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
เปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

                         1) จัดเวทีท่ี 1
                            - อ าเภอบางมูลนาก 10 ราย 2,000     สนง.กษอ.    26 10  2,000 ลลิตตา

                         1) จัดเวทีท่ี 2
                            - อ าเภอบางมูลนาก 10 ราย 2,000     สนง.กษอ.    19 10 ##### ลลิตตา

แผนงานยทุธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื นทีก่ารเกษตร
   กิจกรรมส่งเสริมการหยดุเผาในพื นทีก่ารเกษตร
   1. ส่งเสริมการหยดุเผาในพืน้ท่ีการเกษตร
        1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรฯ พืน้ท่ีน าร่องกลุ่มเดิม

              - อ าเภอบางมูลนาก 30 ราย 6,000     บ้านไดปลา
ดุก ม.2 ต.
วังส าโรง

   25 30   6,000 กาญจนา

        1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย
ต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา

              - อ าเภอบางมูลนาก 30 ราย 6,000     บ้านไดปลา
ดุก ม.2 ต.
วังส าโรง

   23 30  6,000 กาญจนา


