
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

1 โครงการอาสาสมคัรเกษตร 225 ราย 65,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1         60          37,575.00     57.81
1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 15 ราย 3,000             2,475.00
1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 13 ราย 2,600                      -   
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน

2.1 เวทขีับเคล่ือนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอ าเภอ 36 ราย 14,400                      -   
2.2 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น 225 ราย 33,750            33,750.00
2.3  ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ดีเด่น

2.3.1 โล่รางวลั 3 โล่ 3,600                      -   
2.3.2 กรอบรูปส าหรับใส่ใบประกาศ 9 กรอบ 1,350             1,350.00
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 ส่ือ 100       -                            -   

1. ส่ือประชาสัมพันธก์ารขับเคล่ือนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1 ส่ือ 10,000 -                    

3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร 300 ราย 133,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1 80.00     92,040.00               69.20
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้ีความเข้มแข็ง

1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 75 ราย 26,250 26,250.00           
1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 50 ราย 17,500 17,500.00           
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

2.1 พัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจครัวเรือน

แบบ ตผจ. 02

แบบรายงานความก้าวหน้าผลด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2563

(ภายใตห้ลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

ประจ าไตรมาสที่.....2........ณ วนัที่....31........เดอืน....มีนาคม.....พ.ศ....2563.........

ส านักงานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก

หน่วย : บาท

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ผลผลิต/โครงการ :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ :  สร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลิตด้านการเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 20 ราย 3,000 3,000.00            
2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 20 ราย 3,000 3,000.00            
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 7,000.00            

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

3.1.1 (1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 135 ราย 20,250 20,250.00           
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 2,400.00            
5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 1 โครงการ 6,250 1,840.00            
5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 1 โครงการ 5,000 5,000.00            
5.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนนิงานโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร 1 โครงการ 6,750 1,000.00            

4 โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 180 ราย 139,400 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1 60         75,730.00               54.33
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 16,200.00           

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

2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

ผลผลิต/โครงการ :  ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

2.1.1 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 180 ราย 27,000 27,000.00           
2.2  พัฒนาการประกอบกิจการวสิาหกิจชุมชนนติิบคุคล

2.2.1 อบรมผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนติิบคุคล 40 ราย 12,000

2.3  ส่งเสริมการด าเนนิงานวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขัน้ต้น

2.3.1 พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขัน้ต้น 10 ราย 6,500 6,500.00            
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 5,830.00            

5 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมัน่คงด้าน

อาหาร
40 ราย 61,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 50         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 แปลง 100 31,840.00             100.00
1. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง 31,840 31,840.00           

7 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไมผ้ล) 150 ราย 62,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 150 ราย 100 57,920.00               92.67
1.พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

1.1 อบรมเกษตรกร 150 ราย 30,000 30,000.00           
1.2 จัดท าแปลงต้นแบบ 1 แปลง 10,000 10,000.00           
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 10,420.00           

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ :  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

8 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 30 ราย 40,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 30 ราย 100 40,500.00             100.00
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

1.1 จัดเวทวีเิคราะห/์จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต /ศึกษาดูงาน

การพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร
30 ราย 33,600 33,600.00           

1.2  บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 6,900 6,900.00            

9 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขือ่นแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 50 ราย 25,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 50 ราย 100 23,660.00               94.64
1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตข้าวในเขต

ชลประทาน
50 ราย 10,000 10,000.00           

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) 

และการใช้น้ าอย่างมีประสิทธภิาพ (ระบบน้ า) เพื่อพัฒนาเปน็เกษตรกรต้นแบบ
50 ราย 10,000 10,000.00           

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000 3,660.00            
10 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือแมข่องแผ่นดิน 100 ราย 65,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 4 4 4 85 53,608.00               81.72

1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 100 ราย 20,000 20,000.00           

2. ส่งเสริมเกษตรกรทศันศึกษาดูงาน 12 ราย 9,600 9,600.00            
3. จัดท าแปลงสาธติเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร

3.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบา้นและยารักษาโรค 2 ไร่ 8,000 -                    
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 2 กลุ่ม 20,000 20,000.00           
5. สนบัสนนุการปฎบิติังานเจ้าหนา้ที่ 11 ลุ่มน้ า 1 คน 3,000 -                    
6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000 4,008.00            

11 โครงการคลินิคเกษตรเคลือ่นที่ 300 ราย 60,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 300 ราย 100 51,720.00               86.20
1. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 1(จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500 27,500.00           

2. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500 22,500.00           

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000 1,720.00            
12 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 4 โรงเรียน 40,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 2 1 4 โรงเรียน 100 40,000.00             100.00

1. จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ตชด. 4 โรงเรียน 40,000 40,000.00           

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

13 โครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 8,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 20 ราย 100 8,000.00              100.00
1. พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 7,000 7,000.00            
2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,000 1,000.00            

14 โครงการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 17,750 ครัวเรือน 226,450 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 3 6 3 70 109,749.82             48.47
1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 17,750 ครัวเรือน 66,250 35,425.00           
2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง 7,000 แปลง 35,000 31,425.00           
3. ประชาสัมพันธ ์ติดตามนเิทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดท าเอกสารคู่มือ วสัดุส านกังาน 1 โครงการ 10,000 4,500.00            

4. ค่าอินเทอร์เนต็ส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบยีนและวาดแปลง (ค่า

สาธารณูปโภค)
1 หนว่ยงาน 115,200 38,399.82           

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 1 แหล่ง 25,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 1 แหล่ง 100 25,000.00             100.00
1. สนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 1 แหล่ง 25,000 25,000.00           

16 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 750 ราย 201,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 80 43,920.00               21.85
1.จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความ

ต้องการของตลาด ระดับต าบล
750 ราย 22,500 22,500.00           

2. ค่าวสัดุเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชหลากหลาย 25 แปลง 178,500 21,420.00           

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมนัส าปะหลัง 60 ราย 71,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 60 ราย 100 66,500.00               93.66
1. การจัดต้ังและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง

1.1 จัดเวทถี่ายทอดความรู้ จ านวน 2 คร้ัง 60 ราย 18,000 18,000.00           
1.2 จัดท าแปลงต้นแบบ 2 กลุ่ม 35,000 35,000.00           
2. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์

2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริม การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมัน

ส าปะหลัง
1 คร้ัง 12,000 12,000.00           

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ : ขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

3.บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการฯ)
1 โครงการ 6,000 1,500.00            

18 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด 50 ราย 167,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 50 ราย 100 166,100.00             98.99
1. อบรมเกษตรกรเร่ืองการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน

 1 คร้ัง
50 ราย 12,500 12,500.00           

2. จัดท าแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสับปะรด 5 ไร่ 150,300 150,300.00         
3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

 ที่เกีย่วข้องกับการด าเนนิโครงการฯ)
1 โครงการ 5,000 3,300.00            

19 โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 50 ราย 27,700 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 50 ราย 100 24,500.00               88.45
1. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิน่ประจ าแปลงใหญ่

1.1 อบรมช่างเกษตรทอ้งถิน่หลักสูตรระดับที่ 1 50 ราย 22,500 22,500.00           
2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,200 2,000.00            

20 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 128 ราย 128,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 90 110,120.00             86.03
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 128/6 ราย/กลุ่ม 90,360 90,360.00           
1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 128 แปลง 15,360 7,200.00            
1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 22,280 12,560.00           

21 โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 130 ราย 46,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 130 ราย 100 46,000.00             100.00

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 10,000.00           
 1.4 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 16,500 16,500.00           

ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)
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ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)
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ยทุธศาสตร์
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 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

22 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 18 แปลง 723,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 85 565,893.00             78.21
1. วเิคราะหจ์ัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ป ี2561 2562 และป ี2563) 

จ านวน 1 คร้ัง
18 แปลง 134,000 134,000.00         

2. ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรเนน้การบริหารจัดการกลุ่ม การเชือ่มโยงการตลาด 

(แปลงใหญ่ป ี2561 และป ี2562) จ านวน 2 คร้ัง
12 แปลง 144,000 142,200.00         

3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ป ี2563) จ านวน 2 คร้ัง 6 แปลง 168,000 152,300.00         
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 41,800.00           
4.2 จัดประชุมเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ จ านวน 2 คร้ัง 2 คร้ัง 18,000 9,000.00            
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 29,820.00           
4.6 ติดตามนเิทศงาน ประเมินผล และสรุปผล 1 โครงการ 67,600 15,973.00           

23 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 23,550 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 90 19,950.00               84.71
1. กิจกรรมตลาดเกษตรกร

1.1 พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย 45 ราย 6,750 4,500.00            
1.2 พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 จังหวดั 15,000 15,000.00           
1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,800 450.00               

24 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 220 ราย 168,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 1 1 1 60 84,970.00               50.58
1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ ( Young Smart Farmer) 40 ราย 84,000 29,200.00           
2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

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

ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ
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(4)

แหลง่ที่มา

ของ
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(5)
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(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง
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ประเดน็
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ประเดน็ยทุธศาสตร์
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ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

2.1.2 จัดเวทสีรุปผลหลังจากการฝึกปฏบิติัตามแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP) 180 ราย 27,000 24,000.00           
3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 30,000 4,770.00            

25 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 270 ราย 980,670 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 80 592,204.00             60.39
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 9 ศูนย์ 45,000 15,000.00           
1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอืน่ ๆ 27 ศูนย์ 135,000 34,640.00           
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 9,800.00            

2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (เปา้หมาย 4 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ัง

ด าเนนิการ 2 คร้ัง)
135 ราย 40,500 36,000.00           

2.2 ถอดบทเรียน ศพก.

2.2.1 จังหวดัด าเนนิการถอดบทเรียน ศพก. 1 จุด 10,000 5,000.00            
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 180,000 113,750.00         
3.2 การสนบัสนนุการใหบ้ริการวชิาการและข้อมูลข่าวสาร 9 ศูนย์ 10,800 6,000.00            
4. พัฒนาเกษตรกร

4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (เปา้หมาย 3 คร้ัง/ป ีโอนเงินคร้ัง

ด าเนนิการ 1 คร้ัง)
270 ราย 40,500 40,500.00           

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 81,000.00           

5.1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 2 แปลง 36,000 32,000.00           

ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

5.2 การด าเนนิงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เส่ียง5.2.1 สนบัสนนุการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 42 แปลง 21,000 21,000.00           
5.3 สนบัสนนุปจัจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพื้นที่เส่ียง

ต่อการระบาดของศัตรูพืช5.3.1 สนบัสนนุวสัดุผลิตปจัจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 จังหวดั 36,500 36,500.00           
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 18,000.00           
6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

6.1 ติดตามการด าเนนิงาน ศพก.และเครือข่าย

6.1.1 ติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน ศพก. 4 คร้ัง 37,000 11,764.00           
6.1.2 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิงาน ศพก. 1 จังหวดั 10,000 -                    
6.1.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1 จังหวดั 27,000 7,450.00            
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 90 67,183.00               77.67
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่ 65/4 ราย/กลุ่ม 35,925 35,925.00           
2. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ป ี62) 50/1 ราย/กลุ่ม 27,650 27,650.00           
3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 22,925 3,608.00            

28 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 160 ราย 64,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 4 4 4 50 22,200.00               34.69
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรอินทรีย์

แผนงาน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร
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1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาฯ 

สร้างและพัฒนาวทิยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา
160 ราย 48,000 22,200.00           

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 20 ขา่ว 100 10,000.00             100.00

1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร 20 ข่าว 10,000 10,000.00           
30 โครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูท านา ปี 2562/63 100 ราย 28,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 96 26,800.00               95.71

1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านาอย่าง

ถูกต้องแก่เกษตรกร
100 ราย 20,000 18,800.00           

2. การประชาสัมพันธ/์ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 1 จังหวดั 5,000 5,000.00            
3. การประชุมเชือ่มโยงเครือข่ายผู้รับซ้ือผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 1 คร้ัง 3,000 3,000.00            

31 โครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมนัส าปะหลัง 15 ชดุ 37,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 15 ชุด 37,500

32 โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ปี 2563 1 แห่ง 50,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.62-ก.ย.63 4 4 4 0 0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ลดการเผาในทอ้งถิน่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุด

เผาในพื้นที่การเกษตร ป ี2563
1 แหง่ 22,500

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์เพื่อการรณรงค์ลดการเผาในทอ้งถิน่ ภายใต้

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ป ี2563
9 ชุด 27,500

33 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 128 ราย 153,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

1.1 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 128 แปลง 15,360

1.2 สนบัสนนุการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขัน้ตัน 128 ราย 128,000

1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ 1 โครงการ 7,115

1.3.2 ค่าวสัดุส านกังาน 1 โครงการ 3,125

34 โครงการส่งเสริมการอารักขาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 200 ราย 52,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0

ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
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ของ
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ยทุธศาสตร์
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ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

1. ส่งเสริมและใหบ้ริการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)

1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)

1.1.1 จัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) 200 ราย 40,000

1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล

1.2.1 ส ารวจประเมินประชากรแมลงวนัผลไม้

1.2.1 (1) สนบัสนนุวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนนิกิจกรรม 300 ไร่ 4,000

1.2.1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 300 ไร่ 2,000

1.2.2 สนบัสนนุการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไม้ 300 ไร่ 6,000

35 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชงิรุก (Agri-Map)
30 ไร่ 112,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0

1. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

1.1 อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ 10 ราย 7,000

1.2 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตที่จ าเปน็ในการปรับเปล่ียนการผลิตพืชชนดิใหม่ที่เหมาะสม 30 ไร่ 105,000

36 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 1 จุด 60,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

1.1 จัดท าจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการผลิตสมุนไพร 1 จุด 20,000 

1.2 จัดท าจุดเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร 1 จุด 20,000            

2. ประชาสัมพันธก์ารด าเนนิงานส่งเสริมพืชสมุนไพร

2.1 จัดท าชุดนทิรรศการหรือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธง์านส่งเสริมพืชสมุนไพร

ในพื้นที่
1 จุด 20,000 

37 โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 115 แปลง 46,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 115 แปลง 27,600 

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 18,400 

38 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 17 แปลง 1,540,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนบัสนนุปจัจัย/วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (แปลงใหญ่ป ี2561

และ2562)
11 แปลง 660,000

2. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต(แปลงใหญ่ป ี2563) 6 แปลง 880,000

ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรอินทรีย์

ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผลผลิต/โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

39 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมัน่คงด้าน

อาหาร
2 ศูนย์ 132,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0

1. การจัดต้ังและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ชุมชน

1.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ 2 ศูนย์ 23,000

1.2 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ 2 ศูนย์ 98,000

1.3 บนัทกึกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ชุมชน 40 ราย 600

2. การบริหารงานโครงการ

2.1  เชือ่มโยงการผลิตและการตลาด

2.1.1 จัดประชุมเชือ่มโยงระหวา่งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ชุมชน กับผู้ใช้เมล็ด

พันธุ์
28 ราย 11,200

40 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 29 ราย 161,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยใหแ้ก่เกษตรกร 29 ราย 11,600

2. ประชาสัมพันธโ์ครงการ

2.1 จัดงานวนัสาธติ 1 คร้ัง 150,000

41 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมนัส าปะหลัง 60 ราย 93,900 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง

1.1 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี 2 กลุ่ม 75,000

1.2 จัดท าทะเบยีนสมาชิกกลุ่มผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดี 60 แปลง 900

2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันส าปะหลัง 60 ราย 15,000

3. ประกวดแปลงมันส าปะหลังดีเด่นระดับจังหวดั 1 คร้ัง 3,000

42 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสับปะรด 1 ครั้ง 150,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ

1.1 จัดงานวนัสาธติการผลิตสับปะรดคุณภาพ 1 คร้ัง 150,000

43 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 90 ราย 228,980 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. จัดประชุมเชือ่มโยงระหวา่งเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต ระดับอ าเภอ 28 ราย 25,200

2. จัดการประชุมเชิงปฎบิติัการการท าแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่มและ

รายบคุคลใหแ้ก่เกษตรกร
90 ราย 27,000

3. ค่าวสัดุการเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชหลากหลาย 3 แปลง 113,580

4. จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 1 คร้ัง 50,000

5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 13,200

44 โครงการส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูปิัญญาท้องถ่ิน 1 ครั้ง 36,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูปิัญญา
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ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

1. ส ารวจและขึน้ทะเบยีนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิน่

1.1 ส ารวจ จัดเก็บ และบนัทกึข้อมูลทะเบยีนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภมูิปญัญา

ทอ้งถิน่

1 คร้ัง 30,000

1.2 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 6,000

45 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้้ าในระดับไร่นา 1 ครั้ง 101,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวธิกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 100 ราย 20,000

2. จัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 1 ศูนย์ 75,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 6,500

46 โครงการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 53,250 ครัวเรือน 398,550 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 3 6 3 0 0
1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 53,250 ครัวเรือน 198,750

2. ค่าอินเทอร์เนต็ส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบยีนและวาดแปลง (ค่า

สาธารณูปโภค)
1 หนว่ยงาน 154,800

3. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง 7,000 แปลง 35,000

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

47 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขือ่นแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 3 ไร่ 40,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ าอย่างมีประสิทธภิาพในช่วงฤดูแล้ง (ระบบน้ า) 3 ไร่ 40,500

48 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแมข่องแผ่นดิน 1 ราย 8,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 4 4 4 0 0
1. สนบัสนนุการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ 11 ลุ่มน้ า 1 คน 3,000

2. สร้างเกษตรกรต้นแบบปทีี่ 1 1 ราย 5,000

49 โครงการหน่ึงใจ ... เกษตรกร 60 ราย 69,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. อบรมเกษตรกรเพื่อท าการเกษตรที่เหมาะสม 60 ราย 21,000

2. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกร 10 ราย 25,000

3. จัดท า/พัฒนาจุดเรียนรู้การท าเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ไร่ 20,000

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 3,000

50 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสูก่ารปฏบิัติ (ปีที่ 3) 5 ราย 16,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 2 1 0 0
1.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช 5 ราย 1,000

2. สนบัสนนุปจัจัยทางการเกษตร 1 แปลง 10,000

3. ติดตามใหค้ าแนะน าและสรุปผล 1 โครงการ 5,000

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้้ าในระดับไร่นา

ผลผลิต/โครงการ : ขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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51 โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ 300 ราย 60,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 3 (จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500

2. จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 4 (จัดในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านการเกษตรหลากหลาย) 150 ราย 27,500

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000

52 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 48 ราย 19,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 2 1 0 0
1. อบรมครู นกัเรียน และผู้ปกครอง 48 ราย 7,200

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบ่า้นที่โรงเรียนต้ังอยู่ 20 ราย 10,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 2,400

53 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 10 ราย 9,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0
1. อบรมเพิ่มทกัษะในการบริหารจัดการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 10 ราย 4,000

2. ยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งทอ่งเที่ยว) 1 จังหวดั 5,000

54 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 2 แห่ง 90,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 1 1 0 0
1. พัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปวสิาหกิจชุมชน 2 แหง่ 90,000

55 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 293,450 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 2 1 2 0 0

1. บริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

1.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั (4 คร้ัง/ป)ี 18 ราย 14,400

1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (4 คร้ัง/ป)ี 135 ราย 40,500

1.1.3 วสัดุส านกังาน 9 อ าเภอ 13,500

1.2 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวดัเพื่อขับเคล่ือน ศพก. 107 คน 42,800

2. พัฒนาเกษตรกร

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ป)ี 270 ราย 81,000

2.2 พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก.เครือข่าย (2 คร้ัง/ป)ี 137 ราย 34,250

2.3 วสัดุฝึกอบรม 2 คร้ัง 27,000

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

แผนงาน :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
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3. การพัฒนาศูนย์แครือข่าย

3.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

3.1.1 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 จังหวดั 15,000

3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธภิาพ

3.2.1 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 จังหวดั 15,000

3.2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย 2 แปลง 10,000

56 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 70 ราย 164,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 1 1 0 0
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 

ต้นแบบ1.1.1 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่ายSmart Farmer/Smart 

Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวดั
70 ราย 52,500

1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

1.2.1 อบรมเพิ่มทกัษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหาร

จัดการกลุ่ม
40 ราย 46,000

1.2.2 สนบัสนนุปจัจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 

ด้วยกระบวนการกลุ่ม
2 กลุ่ม 60,000

1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,500

57 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้เป็น Young Smart Farmer 20 ราย 24,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 1 1 -                    -        
1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1.1 ขับเคล่ือนการด าเนนิงานศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

1.1.1 อบรมเพิ่มศักยภาพการด าเนนิงานศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 20 ราย 24,000

58 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชนในการผลิตสินค้าเกษตร

และผลิตภณัฑ์ OTOP
180 ราย 125,100 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 1 1 0 0

1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ฯ

1.1 ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั 1 คร้ัง 21,000

1.2  ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวสิาหกิจชุมชนคณะอนกุรรมการ

ส่งเสริม วสิาหกิจชุมชนจังหวดัหรือคณะท างานที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริม
1 คร้ัง 5,350

2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

2.1 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

2.1.1 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ 180 ราย 18,000

2.1.2 สนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน 9 แหง่ 27,000

2.2  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน

2.2.1 พัฒนาการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย 5,000

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP
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2.3  ส่งเสริมการด าเนนิงานวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขัน้ต้น

2.3.1 สนบัสนนุวสิาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขัน้ต้น 1 แหง่ 7,000

2.3.2 สนบัสนนุการพัฒนาบรรจุภณัฑ์และฉลากสินค้าวสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์เด่น 2 แบบ 14,000

2.4 พัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 10 คน 5,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

3.1 สนบัสนนุการด าเนนิงานวสิาหกิจชุมชน 1 โครงการ 17,750

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 โครงการ 5,000

59 โครงการสร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลิตด้านการเกษตร 20 ราย 49,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 1 1 1 0 0
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

1.1 พัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจครัวเรือน 1.1.1 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน
1 กลุ่ม 7,000

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

2.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

2.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

2.1.1 (1) สนบัสนนุวสัดุเพื่อพัฒนาทกัษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ

1 กลุ่ม 5,000

2.2.1 พัฒนาเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปน็

เกษตรกรรุ่นใหม่2.2.1 (1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 20 ราย 16,000

3. การส่งเสริมความมัน่คงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

3.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

3.1.1 สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน (วสัดุการเกษตร : 

เมล็ดพันธุ/์ต้นพันธุ/์พันธุ์สัตว/์ปจัจัยการผลิตอืน่ๆ ฯลฯ)
1 จุด 20,000

4. การสร้างความภาคภมูิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร

4.1 ค่าใช้จ่ายจัดท าประกาศนยีบตัรพร้อมกรอบ 1 ประเภท 1,800

60 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 2 ต าบล 131,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ม.ีค.-ก.ย.63 4 4 4 0 0
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา

1.1.1 จัดเวทชีุมชน (ถ่ายทอดความรู้ & เผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นจิตส านกึเกษตรกร/เตรียม

ความพร้อมในการแก้ไขปญัหา)
2 ต าบล 18,000

ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลิตด้านการเกษตร

แผนงาน :  บูรณาการจัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ (2) เป้าหมาย (3) งบประมาณ

(4)

แหลง่ที่มา

ของ

งบประมาณ

(5)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

(6)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

จ านวน หน่วยนับ งาน/โครงการ (10.1) งบประมาณ (10.2)

1.2 น าร่องสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา 2 ต าบล 60,000

1.3 ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนนุการด าเนนิงาน 1 โครงการ 3,000

2. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

2.1 รณรงค์ลดการเผาในทอ้งถิน่ 1 จังหวดั 50,000

รวม 7 แผนงาน 60 โครงการ       8,228,990 2,505,682.82           30.45


