
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

1 โครงการอาสาสมคัรเกษตร 162 ราย 59,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 1 1                     -           -   
1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 15 ราย 3,000

1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั 13 ราย 2,600

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิติังาน

2.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตร 18 ราย 7,200

2.2 จัดเวทเีครือข่ายอาสาสมัครเกษตร 72 ราย 14,400

2.3 จัดท าเวทขียายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร 162 ราย 24,300

3.  ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ดีเด่น

3.1 โล่รางวลั 3 โล่ 3,600

3.2 กรอบรูปส าหรับใส่ใบประกาศ 9 กรอบ 1,350

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 3,150

2 โครงการพัฒนาเครือขา่ยงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) 107 ราย 42,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 5 1 5  107 ราย 100      42,800.00           100.00
1. เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW) คร้ังที่ 1 107 ราย 42,800 42,800.00           

3 โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตร 50 ราย 38,100 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                          -   
1. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิน่ประจ าแปลงใหญ่

1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิน่หลักสูตรพื้นฐาน (อบรม1คร้ัง) 50 ราย 27,100

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 11,000

4 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน 220 ราย 352,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 30,600.00               8.69
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

แบบ ตผจ. 02

แบบรายงานความก้าวหน้าผลด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2563

ประจ าไตรมาสที่.....1........ณ วนัที่...20.....เดอืน....ธันวาคม.....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)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

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

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร



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)

1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 220/8 ราย/กลุ่ม 159,900 30,600.00           
1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 220 แปลง 88,000

1.3 บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ 1 โครงการ 89,100

1.3.2 ค่าวสัดุส านกังาน 1 โครงการ 15,000

5 โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 55 ราย 52,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 7,500.00                14.29
1. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวธิผีสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี

 1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูผัก

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเร่ืองแนวทางปอ้งกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน 25 ราย 3,750 3,750.00            
1.2 ส่งเสริมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูไม้ผลโดยวธิผีสมผสาน

1.2.1 สนบัสนนุการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไม้ด้วยวธิผีสมผสาน

1) ถ่ายทอดความรู้การจัดการแมลงวนัผลไม้ 25 ราย 3,750 3,750.00            
2) จัดท าแปลงพยากรณ์ เฝ้าระวงัศัตรูไม้ผล (แมลงวนัผลไม้) 1 แปลง 5,000

3) สนบัสนนุการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไม้ 550 ไร่ 8,000

2.ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีปอ้งกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยัตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกร

30 ราย 13,500

2.2 ตรวจวเิคราะหส์ารพิษทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 30 ตัวอย่าง 1,500

2.3 ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 30 ราย 6,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 11,000

6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชงิรุก (Agri-Map)
40 คน 96,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   

1.ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

1.1 อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ (3 คร้ัง ๆ ละ 2 วนั) 40 คน 96,000

7 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 25 ราย 68,750 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

1.1 จัดเวทวีเิคราะห ์จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืชสมุนไพร

และศึกษาดูงาน
25 ราย 18,300

1.2 ปรับปรุงจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสมุนไพร 1 จุด 20,000

1.3 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร 1 จุด 22,500

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 7,950

ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)

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 โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 65 ราย 133,250 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมป ี63) 65/4 ราย/กลุ่ม 52,000            

2. ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 65 แปลง 26,000 

3. สนบัสนนุปจัจัยการผลิตทางการเกษตร 65 แปลง 55,250 

9 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 32 แปลง 897,600 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 131,010.00             14.60
1. วเิคราะหจ์ัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธรุกิจ ปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ป ี

2562, 2563 และ 2564)
32 แปลง 103,000

2. ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรเนน้การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร

จัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ป ี2562และป ี2563) จ านวน 2 คร้ัง
19 แปลง 255,000 131,010.00         

3. การถ่ายทอดความรู้ เนน้การลดต้นทนุ เพิ่มผลผลิต และการเชือ่มโยงตลาด (แปลง

ใหญ่ป ี2564) จ านวน 2 คร้ัง ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง
13 แปลง 290,000

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

4.1 จัดประฃุมเชือ่มโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่

1) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวดั จ านวน 4 คร้ัง 4 คร้ัง 40,000

2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอ าเภอ จ านวน 4 คร้ัง 4 คร้ัง 54,000

3) ค่าวสัดุส านกังาน 1 คก. 16,600

4) ติดตามและประเมินผลโครงการ  และสรุปผล 32 แปลง 139,000

10 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลัง 52 ราย 20,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 3,900.00                18.75
1. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเ้กษตรกร (2 คร้ัง) 52 ราย 15,600 3,900.00            
2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,200

11 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 50 ราย 17,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. อบรมเกษตรกรเร่ืองการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานใหแ้ก่เกษตรกร 50 ราย 12,500

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 25 ราย 42,430 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 5,000.00                11.78
1. อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยใหแ้ก่เกษตรกร 25 ราย 5,000 5,000.00            
2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง 33,680

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 3,750

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรอินทรีย์

ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผลผลิต/โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

ล าดบัที่

(1)

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

(4)

แหลง่ที่มา
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ยทุธศาสตร์
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 (7)

ประเดน็

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

 (8)

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

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

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วโพดเลีย้งสัตว์หลังฤดูท านา 50 ราย 39,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 10,800.00               27.34
1. อบรมใหค้วามรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร 50 ราย 12,500 10,800.00           
2. จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 12 ไร่ 18,000

3. ประชุมเชือ่มโยงเครือข่ายผู้รับซ้ือผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา 1 คร้ัง 4,000

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000

14 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมัน่คงด้าน

อาหาร
80 ราย 100,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 9,000.00                  8.93

1. จัดต้ังและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถัว่ชุมชน

1.1 จัดเวทวีเิคราะหแ์ละจัดท าแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ (2 คร้ัง) 80 ราย 24,000 9,000.00            
1.2 บนัทกึกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯรายบคุคล 80 ราย 800

2. จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์

2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถัว่ 1 จังหวดั 40,000

3. เชือ่มโยงการผลิตและการตลาด

3.1 จัดประชุมเชือ่มโยงระหวา่งศูนย์ฯกับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 40 ราย 28,000

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 8,000

15 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 200 ราย/ไร่ 471,400 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 19,800.00                 4.20
1. จัดเวทชีุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความ

ต้องการของตลาด ระดับต าบล
200 ราย 30,000 19,800.00           

2. จัดเวทปีระชุมสัมมนาเชิงปฎบิติัการเชือ่มโยงตลาดและจัดท าแผนการผลิต แผนการ

ตลาด ระหวา่งเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต ระดับอ าเภอ (1 คร้ัง)
204 ราย 51,000

3. จัดท าแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลปรับเปล่ียนไปปลูกพืชหลากหลาย 200 ไร่ 360,000

4. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 30,400

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้้ าในระดับไร่นา 50 ราย 12,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหนา้ที่และเกษตรกรโดยวธิกีารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

1.1 หลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร 50 ราย 11,000 

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,500 

17 โครงการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 17,750 ครัวเรือน 168,522 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 3 6 3 -                            -   
1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 17,750 ครัวเรือน 9,762

2. ค่าอินเทอร์เนต็ส าหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบยีนและวาดแปลง (ค่า

สาธารณูปโภค)

1 หนว่ยงาน 158,760

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้้ าในระดับไร่นา

ผลผลิต/โครงการ : ขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
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18 โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 300 ราย 90,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 4 4 4 -                            -   
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาฯ 

สร้างและพัฒนาวทิยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา1) อบรมเจ้าหนา้ที่และเกษตรกร เพื่อสร้างและพัฒนาวทิยากรด้านการท าการเกษตร

ปลอดการเผา
15 ราย 7,500

2) พื้นที่ ศพก. น าร่องกลุ่มใหม่ 180 ราย 27,000

3) พื้นที่ ศพก. น าร่องกลุ่มเดิม (ป ี62 และป ี63) 120 ราย 18,000

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 37,500

19 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขือ่นแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 50 ราย 32,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตข้าวในเขต

ชลประทาน
50 ราย 10,000 

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก)

และการใช้น้ าอย่างมีประสิทธภิาพ (ระบบน้ า) เพื่อพัฒนาเปน็เกษตรกรต้นแบบ
50 ราย 12,500 

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 10,000 

20 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแมข่องแผ่นดิน 100 ราย 50,800 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 4 4 4 -                            -   
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 100 ราย 20,000

2. ทศันศึกษาดูงานของเกษตรกร 12 ราย 4,800

3. จัดท าแปลงสาธติเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร

3.1 ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบา้นและยารักษาโรค 2 ไร่ 8,000

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 1 กลุ่ม 10,000

5. สนบัสนนุการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ 11 ลุ่มน้ า 2 คร้ัง 3,000

6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 5,000

21 โครงการหน่ึงใจ...เกษตรกร 60 ราย 36,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. อบรมเกษตรกรเพื่อท าการเกษตรที่เหมาะสม 60 ราย 21,000 

2. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกร 10 ราย 12,500 

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 3,000 

22 โครงการคลินิคเกษตรเคลือ่นที่ 250 ราย 50,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 1 125 ราย 23,000 

2. จัดคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 2 125 ราย 23,000 

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม
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ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

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

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 4,000 

23 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 4 โรงเรียน 40,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 2 1 -                            -   
1. จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ตชด. 4 โรงเรียน 40,000 

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 1 จังหวัด 3,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 -                            -   
1. ยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานในระดับจังหวดั 1 จังหวดั 3,000

25 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 20 ราย 14,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 1 1 -                            -   
1. พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 20 ราย 12,000 

2. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 2,000 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน 180 ราย 141,400 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 1 1 33,000.00               23.34
1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พระราชบญัญัติส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดัหรือคณะอนกุรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจชุมชนจังหวดั คณะท างานที่แต่งต้ัง โดยคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน
1 คร้ัง 18,830

1.2 จัดอบรมเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานวสิาหกิจชุมชน/องค์กรเกษตรกร 1 คร้ัง 3,000 3,000.00            
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน

1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน 180 ราย 31,500 3,000.00            
2.2  พัฒนาผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนรุ่นใหม่

1)  จัดอบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ 20 ราย 7,000

2.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน

1)   พัฒนาการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนต้นแบบ 1 เครือข่าย 10,000

2.4  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขัน้ต้น

1)   พัฒนาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขัน้ต้น 10 ราย 7,000

2) สนบัสนนุวสิาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขัน้ต้น 1 แหง่ 8,000

3. ส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชนต้นแบบ

3.1 ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชนในการผลินสินค้าชมุชน

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล
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สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

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

1) ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวดั 1 จังหวดั 9,000

4. สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน

4.1 สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน

1) สนบัสนนุค่าวสัดุส านกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน 9 อ าเภอ 27,000 27,000.00           
5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 20,070

27 โครงการสร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลิตด้านการเกษตร 272 ราย 109,400 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 1 1 5,700.00                  5.21
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้ีความเข้มแข็ง

1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวเิคราะหศั์กยภาพและจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group

60 ราย 9,000 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทกัษะการเปน็

ผู้ประกอบการเกษตร
40 ราย 6,000 

1.3 สนบัสนนุวสัดุการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 1 กลุ่ม 7,000 

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

2.1 พัฒนากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจครัวเรือน2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหพ์ื้นที่ และจัดท า

แผนการพัฒนาเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจ
15 ราย 2,650 

2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 เพื่อพัฒนาทกัษะการเปน็วทิยากรแหล่งเรียนรู้

ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน
15 ราย 2,650 

2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 1  ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหพ์ื้นที่ จัดท า

แผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group
20 ราย 3,500 3,000.00            

2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group 20 ราย 3,500 2,700.00            
2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในชุมชน

2.3.1 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรระดับจังหวดั
20 ราย 7,000 

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ

(1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร 117 ราย 17,550 

3.1.2 พัฒนาเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปน็

เกษตรกรรุ่นใหม่1) อบรมถ่ายทอดความรู้และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น 20 ราย 16,000 

2) สนบัสนนุวสัดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทกัษะและกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา 1 กลุ่ม 5,000 

4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขัน้พื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก)

4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อจัดท าแผนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรขัน้พื้นฐาน
10 ราย 2,000 

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)

4.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทกัษะการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรขัน้พื้นฐาน
10 ราย 2,000 

5. ส่งเสริมความมัน่คงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

5.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน

5.1.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วเิคราะหพ์ื้นที่ และจัดท าแผน

สร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน
30 ราย 5,250 

5.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 พัฒนาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร

เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหารระดับชุมชน
30 ราย 5,250 

6. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

6.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและติดตามงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 1 โครงการ 5,000 

6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและติดตามงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 1 โครงการ 2,700 

6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกร 1 โครงการ 5,850 

6.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและติดตามงานส่งเสริมความมัน่คงทางด้านอาหารใน

ระดับชุมชน
1 โครงการ 1,500 

28 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 270 ราย 410,950 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 5,500.00                  1.34
1. บริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

1.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวดั (เปา้หมาย 4 

คร้ัง/ป ีโอนเงินงวดแรก 1 คร้ัง)
27 ราย 9,450

1.1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 90 ราย/คร้ัง 18,000 2,000.00            
1.2 ประเมินผลการด าเนนิงานโครงการ 1 คร้ัง 10,000

2. สนบัสนนุการใหบ้ริการของ ศพก.

2.1 การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 9 ศูนย์ 180,000

3. พัฒนาเกษตรกร

3.1 อบรมเกษตรกร 270 ราย/คร้ัง 40,500 3,500.00            
3.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย 90 ราย 13,500

4. การพัฒนาศูนย์ครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋นชุมชน)

4.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการเชือ่มโยงเครือข่าย

4.1.1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวดั 20 ราย 6,000

4.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการใหบ้ริการสมาชิก

และเกษตรกร4.2.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ 1 จังหวดั 15,000

4.2.2 ด าเนนิงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

1) ส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ใน ศจช. และพื้นที่เส่ียง 42 แปลง 21,000

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)

4.2.3 สนบัสนนุปจัจัยควบคุมศัตรูพืช

1) สนบัสนนุวสัดุผลิตปจัจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 จังหวดั 36,500

4.3 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชือ่มโยงเครือข่าย

4.3.1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศดปช. ระดับจังหวดั 20 ราย 6,000

4.3.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 จังหวดั 5,000

4.4 เสริมสร้างความรู้และทกัษะในการท างานของเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงาน ศดปช.

4.4.1 จัดเวทสีร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 20 คน 5,000

5. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ

5.1 ติดตามและรายงานการด าเนนิงาน ศพก.และเครือข่าย 1 จังหวดั 39,000

5.2 ติดตามและรายงานการด าเนนิงาน ศจช. 1 จังหวดั 2,000

5.3 ติดตามและรายงานการด าเนนิงาน ศดปช. 1 จังหวดั 4,000

29 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 220 ราย 136,000 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 1 1 1 12,000.00                 8.82
1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer 40 ราย 56,000

2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

2.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

1) จัดเวทวีเิคราะหศั์กยภาพและจัดท าแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP) 180 ราย 27,000 12,000.00           
2) จัดเวทสีรุปผลหลังจากการฝึกปฏบิติัตามแผนการผลิตรายบคุคล (IFPP) 180 ราย 27,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 26,000

30 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 15,500 กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ค.63-ก.ย.64 2 1 2 1,250.00                  8.06
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธรุกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 10 ราย 9,500 1,250.00            
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 จังหวดั 5,000

3. บริหารจัดการและติดตามการด าเนนิงานโครงการ 1 โครงการ 1,000

รวม 7 แผนงาน 30 โครงการ 3,744,102 317,860.00 8.49 

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
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ประเดน็ยทุธศาสตร์

ดา้นการเกษตรและ

สหกรณ์ของจงัหวดั

 (9)

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  (10)

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



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)
























