
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

1 โครงการอาสาสมคัรเกษตร 225 ราย 65,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1         40          22,500.00     34.62
1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 15 ราย 3,000                      -   

1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 13 ราย 2,600                      -   
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน

2.1 เวทขีับเคล่ือนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอ าเภอ 36 ราย 14,400                      -   
2.2 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น 225 ราย 33,750            22,500.00

2.3  ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ดีเด่น

2.3.1 โล่รางวลั 3 โล่ 3,600                      -   

2.3.2 กรอบรูปส าหรับใส่ใบประกาศ 9 กรอบ 1,350                      -   
2.4 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 โครงการ 6,300                      -   

2 โครงการผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์การขบัเคลือ่นงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1 สือ่ 10,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2                      -            -   
1. ส่ือประชาสัมพันธก์ารขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1 ส่ือ 10,000                      -   

3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร 300 ราย 133,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1          30            35,550.00     26.73
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้ีความเข้มแข็ง

1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 75 ราย 26,250            26,250.00
1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 50 ราย 17,500

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

2.1 พัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจครัวเรือน2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 20 ราย 3,000

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

งบประมาณ (10.2)

ประจ าไตรมาสที่.....1........ณ วนัที่....31........เดอืน....ธันวาคม.....พ.ศ....2562.........

แบบ ตผจ. 02

ส านักงานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก

หน่วย : บาท

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

เป้าหมาย (3)

หน่วยนับ

(ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

แบบรายงานความก้าวหน้าผลด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2563

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ผลผลิต/โครงการ :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

จ านวน

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)งบประมาณ

(4) งาน/โครงการ (10.1)

ล าดบั

ที่

(1)
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2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 20 ราย 3,000

2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 1 20 ราย 3,000

2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 20 ราย 3,000

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในชุมชน

2.3.1 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรระดับจังหวดั
20 ราย 7,000

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

3.1.1 (1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 135 ราย 20,250 4,500.00            
3.1.1 (2) เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวดั

3.1.1 (2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้ 50 ราย 20,000

4. การส่งเสริมความมัน่คงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1  สร้างการรับรู้ วเิคราะหพ์ื้นที่ และจัดท าแผน

สร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน
30 ราย 4,800 4,800.00            

4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2  พัฒนาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 

เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน
30 ราย 4,800

4.1.3 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อจัดท ากิจกรรมสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน 1 โครงการ 2,400

5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 1 โครงการ 6,250

5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 1 โครงการ 5,000

5.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร 1 โครงการ 6,750

4 โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 180 ราย 139,400 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1 20 26,200.00               18.79

1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ฯ

1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั 1 คร้ัง 17,000

1.2 ประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั คณะท างานที่แต่งต้ัง โดย

คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั 
1 คร้ัง 17,000

1.3 ประชุมเชิงปฏบิติัการด าเนนิงานวสิาหกิจชุมชน 1 คร้ัง 2,200 2,200.00            
1.4 สนบัสนนุการพัฒนาผลิตภณัฑ์วสิาหกิจชุมชน 1 คก. 18,200

2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน
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2.1.1 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 180 ราย 27,000 6,000.00            

2.2  พัฒนาการประกอบกิจการวสิาหกิจชุมชนนติิบคุคล

2.2.1 อบรมผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนติิบคุคล 40 ราย 12,000

2.3  ส่งเสริมการด าเนนิงานวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขัน้ต้น

2.3.1 พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขัน้ต้น 10 ราย 6,500

3. ส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนต้นแบบ

3.1 ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวดั) 1 คร้ัง 10,000

4. สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน

4.1 สนบัสนนุการด าเนนิงานของนายทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน 1 โครงการ 18,000 18,000.00           
5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 11,500

5 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมัน่คงด้าน

อาหาร
40 ราย 61,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 20 12,000.00               19.67

1. การจัดต้ังและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ชุมชน

1.1 จัดเวทถี่ายทอดความรู้ จ านวน 2 คร้ัง 40 ราย 12,000 12,000.00           
2.การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์

2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่ 1 จังหวดั 45,000

3.บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการฯ)
1 คก 4,000

6 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 1 แปลง 31,840 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   

1. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง 31,840 -                   
7 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไมผ้ล) 150 ราย 62,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 35 19,200.00               30.72

1.พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

1.1 อบรมเกษตรกร 150 ราย 30,000 11,700.00           
1.2 จัดท าแปลงต้นแบบ 1 แปลง 10,000

1.3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

1.3.1 ค่าวสัดุส านกังาน 1 โครงการ 7,500 7,500.00            

1.3.2 ติดตามนเิทศงาน/ประเมินผล/สรุปผล 1 โครงการ 15,000

8 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 30 ราย 40,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 20 5,550.00                13.70
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

1.1 จัดเวทวีเิคราะห/์จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต /ศึกษาดูงาน

การพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร
30 ราย 33,600 5,550.00            

1.2  บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 6,900 
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9 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขือ่นแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 50 ราย 25,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   
1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตข้าวในเขต

ชลประทาน
50 ราย 10,000 -                   

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) 

และการใช้น้ าอย่างมีประสิทธภิาพ (ระบบน้ า) เพื่อพัฒนาเปน็เกษตรกรต้นแบบ
50 ราย 10,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000

10 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือแมข่องแผ่นดิน 100 ราย 65,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 4 4 4 70 42,036.00               64.08
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 100 ราย 20,000 20,000.00           

2. ส่งเสริมเกษตรกรทศันศึกษาดูงาน 12 ราย 9,600 8,100.00            
3. จัดท าแปลงสาธติเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร

3.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบา้นและยารักษาโรค 2 ไร่ 8,000

4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 2 กลุ่ม 20,000 12,600.00           
5. สนบัสนนุการปฎบิติังานเจ้าหนา้ที่ 11 ลุ่มน้ า 1 คน 3,000

6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000 1,336.00            
11 โครงการคลินิคเกษตรเคลือ่นที่ 300 ราย 60,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 360.00                     0.60

1. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 1(จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500

2. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000 360.00               
12 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 4 โรงเรียน 40,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 2 1 -                           -   

1. จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ตชด. 4 โรงเรียน 40,000 -                   

13 โครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 8,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   
1. พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 7,000

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,000

14 โครงการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 17,750 ครัวเรือน 226,450 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 3 6 3 7,985.00                  3.53
1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 17,750 ครัวเรือน 66,250

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชมุชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรแปรรูป

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ผลผลิต/โครงการ : ขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหลือ่มล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง 7,000 แปลง 35,000 7,985.00            

3. ประชาสัมพันธ ์ติดตามนเิทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มือ วสัดุส านกังาน 1 โครงการ 10,000

4. ค่าอินเทอร์เนต็ส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบยีนและวาดแปลง (ค่า

สาธารณูปโภค)
1 หนว่ยงาน 115,200

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 1 แหล่ง 25,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   
1. สนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 1 แหล่ง 25,000 -                   

16 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 750 ราย 201,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 17,700.00                 8.81
1.จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความ

ต้องการของตลาด ระดับต าบล
750 ราย 22,500 17,700.00           

2. ค่าวสัดุเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชหลากหลาย 25 แปลง 178,500 

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมนัส าปะหลัง 60 ราย 71,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 50 31,000.00               43.66
1. การจัดต้ังและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง

1.1 จัดเวทถี่ายทอดความรู้ จ านวน 2 คร้ัง 60 ราย 18,000 13,500.00           

1.2 จัดท าแปลงต้นแบบ 2 กลุ่ม 35,000 17,500.00           
2. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์

2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริม การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมัน

ส าปะหลัง
1 คร้ัง 12,000

3.บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการฯ)
1 โครงการ 6,000

18 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด 50 ราย 167,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 15 12,500.00                 7.45

1. อบรมเกษตรกรเร่ืองการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน

 1 คร้ัง
50 ราย 12,500 12,500.00           

2. จัดท าแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสับปะรด 5 ไร่ 150,300

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

 ที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการฯ)
1 โครงการ 5,000

19 โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 50 ราย 27,700 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 18,600.00               67.15

1. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิน่ประจ าแปลงใหญ่

1.1 อบรมช่างเกษตรทอ้งถิน่หลักสูตรระดับที่ 1 50 ราย 22,500 18,600.00           
2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,200 

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตร

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
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20 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 128 ราย 128,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 63,560.00               49.66

1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 128/6 ราย/กลุ่ม 90,360 63,560.00           
1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 128 แปลง 15,360

1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 22,280

21 โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 130 ราย 46,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 22,940.00               49.87

1. ส่งเสริมและใหบ้ริการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพื้นที่ผลินสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)

1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูผัก

1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเร่ืองการจัดการศัตรูผัก 50 ราย 7,500 7,500.00            

1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)

1.2.1 อบรมเกษตรกรเร่ืองการจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) 50 ราย 7,500 7,500.00            
1.3 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล

1.3.1 อบรมเกษตรกรเร่ืองการจัดการศัตรูมะม่วงเพื่อการส่งออก 30 ราย 4,500 4,500.00            

1.3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการมะม่วงเพื่อการส่งออก 1 แปลง 10,000 

 1.4 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 16,500 3,440.00            

22 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 18 แปลง 723,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 364,890.00             50.43

1. วเิคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ป ี2561 2562 และป ี2563) 

จ านวน 1 คร้ัง
18 แปลง 134,000 123,200.00         

2. ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรเนน้การบริหารจัดการกลุ่ม การเชือ่มโยงการตลาด 

(แปลงใหญ่ป ี2561 และป ี2562) จ านวน 2 คร้ัง
12 แปลง 144,000 93,450.00           

3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ป ี2563) จ านวน 2 คร้ัง 6 แปลง 168,000 81,300.00           

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

4.1 จัดประฃุมเชือ่มโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่

4.1.1 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับจังหวดั จ านวน 4 คร้ัง 4 คร้ัง 36,000 9,800.00            

4.1.2 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับอ าเภอ จ านวน 4 คร้ัง 4 คร้ัง 72,000 21,100.00           
4.2 จัดประชุมเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ จ านวน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 18,000 

ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
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(4) งาน/โครงการ (10.1)

ล าดบั

ที่

(1)

4.3 จัดท าฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ 18 แปลง 18,000 1,000.00            

4.4 ค่าวสัดุส านกังาน 1 งาน 30,000 30,000.00           

4.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ (อ าเภอ) 18 แปลง 36,000 

4.6 ติดตามนเิทศงาน ประเมินผล และสรุปผล 1 โครงการ 67,600 5,040.00            

23 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 23,550 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   
1. กิจกรรมตลาดเกษตรกร

1.1 พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 45 ราย 6,750 

1.2 พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 จังหวดั 15,000 

1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,800 

24 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 220 ราย 168,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1 24,000.00               14.29
1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ ( Young Smart Farmer) 40 ราย 84,000

2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

2.1.1 จัดเวทวีเิคราะหศั์กยภาพและจัดท าแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP)  180 ราย 27,000 12,000.00           

2.1.2 จัดเวทสีรุปผลหลังจากการฝึกปฏบิติัตามแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP) 180 ราย 27,000 12,000.00           
3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 30,000

25 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 270 ราย 980,670 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 243,100.00             24.79
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 9 ศูนย์ 45,000 

1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอืน่ ๆ 27 ศูนย์ 135,000 

2. บริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

2.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั (เปา้หมาย 4 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ัง

ด าเนนิการ 2 คร้ัง)
18 ราย 25,920 

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
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ที่
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2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (เปา้หมาย 4 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ัง

ด าเนนิการ 2 คร้ัง)
135 ราย 40,500 20,250.00           

2.2 ถอดบทเรียน ศพก.

2.2.1 จังหวดัด าเนนิการถอดบทเรียน ศพก. 1 จุด 10,000 

2.3 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวดัเพื่อขับเคล่ือน ศพก.

2.3.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวดั (PW) เพื่อชีแ้จงโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตร ป ี2563
107 คน 42,800 42,800.00           

2.3.2 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) ตามปฏทินิระบบส่งเสริมการเกษตรป ี

2563
107 คน 42,800 

3. สนบัสนนุการใหบ้ริการของ ศพก.

3.1 การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 9 ศูนย์ 180,000 22,500.00           

3.2 การสนบัสนนุการใหบ้ริการวชิาการและข้อมูลข่าวสาร 9 ศูนย์ 10,800 1,200.00            
4. พัฒนาเกษตรกร

4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (เปา้หมาย 3 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ัง

ด าเนนิการ 1 คร้ัง)
270 ราย 40,500 27,000.00           

4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก.เครือข่าย (เปา้หมาย 2 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ังด าเนนิการ 1 

คร้ัง)
137 ราย 34,250 

5. การพัฒนาศูนย์แครือข่าย

5.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชใหก้ับสมาชิกศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชน (อบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 30 ราย/ศูนย)์
18 ศูนย์ 81,000 45,000.00           

5.1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 2 แปลง 36,000 

5.2 การด าเนนิงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เส่ียง5.2.1 สนบัสนนุการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 42 แปลง 21,000 

5.3 สนบัสนนุปจัจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพื้นที่เส่ียง

ต่อการระบาดของศัตรูพืช5.3.1 สนบัสนนุวสัดุผลิตปจัจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 จังหวดั 36,500 

5.4 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

5.4.1 สนบัสนนุการด าเนนิกิจกรรมของ ศดปช 9 ศูนย์ 81,000 81,000.00           

5.4.2 จัดเวทสีร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวดั 28 ราย 7,000 

5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธภิาพ

5.5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 9 ศูนย์ 27,000 

6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

6.1 ติดตามการด าเนนิงาน ศพก.และเครือข่าย
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6.1.1 ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน ศพก. 4 คร้ัง 37,000 

6.1.2 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิงาน ศพก. 1 จังหวดั 10,000 

6.1.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1 จังหวดั 27,000 3,350.00            
6.1.4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 1 จังหวดั 9,600 

26 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชงิรุก (Agri-Map)
40 ราย 56,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   

1. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

1.1 อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ 40 ราย 56,000 -                   

27 โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 115 ราย 86,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 20,475.00               23.67
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่ 65/4 ราย/กลุ่ม 35,925 15,225.00           

2. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป ี62) 50/1 ราย/กลุ่ม 27,650 5,250.00            
3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 22,925 

28 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 160 ราย 64,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 4 4 4 -                           -   
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาฯ 

สร้างและพัฒนาวทิยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา
160 ราย 48,000

1.2 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 16,000

29 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารงานส่งเสริมการเกษตร 

ปีงบประมาณ 2563
20 ขา่ว 10,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 5 1 5 -                           -   

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร 20 ข่าว 10,000

30 โครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูท านา ปี 2562/63 100 ราย 28,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 -                           -   
1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านาอย่าง

ถูกต้องแก่เกษตรกร
100 ราย 20,000

2. การประชาสัมพันธ/์ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 1 จังหวดั 5,000

3. การประชุมเชือ่มโยงเครือข่ายผู้รับซ้ือผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 1 คร้ัง 3,000

รวม 7 แผนงาน 30 โครงการ       3,775,110

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและการจัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ


