
คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 งบประมาณ

 (บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

       1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
   2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
       2.1 จัดท าเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อ าเภอละ 10 ราย 
2,000 บาท) ราย 120 24,000     
       2.2 จัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ าเภอละ 10 
ราย 2,000 บาท) ราย 120 24,000     

   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
       1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
            1.1.5 อ าเภองามง่าม
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
(ปี 2564) ราย 40 16,000     
       1.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินเบ้ืองต้น
            1.2.5 อ าเภองามง่าม
                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
(ปี 2564) ราย 40 14,000     

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน
  1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม ราย 25 5,000
  1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม ไร่ 50 25,000

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 070116600Q1017
1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้
แปลงใหญ่ปี 2564 แปลง 4 20,000
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี 2563, 2564)
แปลงใหญ่ปี 2564 แปลง 4 120,000
4. การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ
แปลงใหญ่
4.1 การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ
แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ คร้ัง 4 4,000
5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ
5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ แปลง 4 4,000

6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1027

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 0701115019000000
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  070116600Q1014

3. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 07011150D200000
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1015

5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 0701115032000000

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701115075000000

หน่วยงาน
เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน งาน/โครงการ งบประมาณ 

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 0701129003000000
   1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร  070116600Q1034

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวช้ีวัด) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565
งบด าเนินงาน

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

หนา้ที ่1 จาก 4



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 งบประมาณ

 (บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

หน่วยงาน
เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน งาน/โครงการ งบประมาณ 
แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

     6.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง
      1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
         1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ราย 26 5,200
1.2 จัดท าแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง กลุ่ม 1 53,000

       1. จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ราย 20 4,000       
       2. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ ราย 20 7,000       
       3. ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที ราย 20 8,000       

1.ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ครัวเรือน 7,000      2,240       

       กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070116600Q1026
      2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
         2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

             1) การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ราย 120 48,000     
               (อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 2,000 บาทต่อคร้ัง )
             2) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนา
กิจการ แห่ง 12 72,000     
                 วิสาหกิจชุมชน  (อ าเภอละ 1 แห่ง อ าเภอละ 6,000 บาท)
         2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
             1) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แห่ง 1 5,000       
      4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
         4.1 สนับสนุนการด าเนินงานของทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ( 12 อ าเภอๆ
ละ 2,000 บาท) อ าเภอ 12 24,000     

      1. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชน ราย 10 2,500       
      2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ การจัดท าบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพ่ือทดสอบทางการตลาด 
เป็นต้น

แห่ง 1 35,000     

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 070115003000000
   กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร  070116600Q1044
   1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
      1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร
ด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา
           2) พ้ืนท่ีน าร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และ ปี 2564) ราย 60 12,300
     1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการ
จัดเวทีชุมชน (กลุ่มละ 60 ราย) กลุ่ม 1

9,900

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 1. โครงกาพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 0701123076000000
     กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 070116600Q1033

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 07011150D4000000
   กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ  070116600Q1030

10. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  701115026000000
กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 070116600Q1016

 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070115073000000

หนา้ที ่2 จาก 4



คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 งบประมาณ

 (บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

หน่วยงาน
เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน งาน/โครงการ งบประมาณ 
แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

   1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหาความ
ต้องการของกลุ่ม พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

กลุ่ม 1 3,000       

   1.2 ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบ้ืองต้น และการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

กลุ่ม 1 3,000       

   1.3 สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่ม 1 10,000     
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน
   2.3.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอ าเภอ ราย 60 12,000     

  1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก
     1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 12 45,600     
          (12 อ าเภอๆ ละ 3,800 บาท)

     1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ (12 อ าเภอๆ ละ 3 ศูนย์ๆ ละ 3,800 บาท)
ศูนย์ 36 136,800   

  2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
     2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ปี) ราย 360 216,000   
          (12 อ าเภอๆ ละ 30 รายๆ ละ 200 บาท)
  3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย

    3.1 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
1/90 ราย 1 27,000     

  4. กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน
     4.3 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) (4 คร้ัง/ปี) คร้ัง 4 48,000     
          (งบคร้ังท่ี 1 - 4 คร้ังละ 1,000 บาท)
    6. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)
       6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
ศจช. ศูนย์ 12 72,000
(อ าเภอละ 1 คร้ัง 12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 6,000 บาท)
       6.4 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช
          1) สนับสนุนวัสดุผลิตเช้ือจุลินทรีย์พร้อมใช้ ศูนย์ 12 60,000
(12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ ๆ ละ 5,000 บาท)
    7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)
       7.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเช่ือมโยงเครือข่าย

           2) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. (12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 3,000 
บาท) ศูนย์ 12 36,000
       7.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
           3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย แปลง 12 60,000
(12 อ าเภอๆ ละ 1 แปลง ๆ ละ 5,000 บาท)

    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1041

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 0701141021000000
3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)   070116600Q1039

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 07011410B3000000
    กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 070116600Q1042

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701141034000000
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คง.2 คร้ัง 1

ปริมาณงาน
 งบประมาณ

 (บาท)
ผลการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

หน่วยงาน
เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน งาน/โครงการ งบประมาณ 
แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  

1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
   2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)
      2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
           1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer                
              ( อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 4,000 บาท) ราย 120 48,000     
โครงการประตูระบายน้ าบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร
1. กิจกรรมการวิเคราะห์พ้ืนท่ีและชุมชน
   1.1.กิจกรรมย่อยการจัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกรพ้ืนท่ี ราย 100 25,000     
   1.2 กิจกรรมย่อยการจัดเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 3,000       
2.กิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลวิเคราะห์พ้ืนท่ี และเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพ้ืนท่ีด าเนินการ 
โครงการ 2 หลักสูตร (จากผลวิเคราะห์พ้ืนท่ีชุมชน) ราย 100 25,000     
โครงการประตูระบายน้ าท่าแห จังหวัดพิจิตร
1. กิจกรรมการวิเคราะห์พ้ืนท่ีและชุมชน
   1.1.กิจกรรมย่อยการจัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกรพ้ืนท่ี ราย 300 75,000     
   1.2 กิจกรรมย่อยการจัดเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 9,000       
2.กิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลวิเคราะห์พ้ืนท่ี และเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพ้ืนท่ีด าเนินการ 
โครงการ 2 หลักสูตร (จากผลวิเคราะห์พ้ืนท่ีชุมชน) ราย 100 75,000     

หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร
               2. เม่ือด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณโดยด่วน
               3.  * คร้ังท่ี 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงงานประมาณ
ต้นเดือนเมษายน 2565
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