
โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งบด าเนินงาน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตเกษตรกรได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 0701129003000000

   1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร  070116600Q1034

       1.1 พฒันาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น

   1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

       1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั

       1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั

   2. ส่งเสริมและพฒันากระบวนการปฏบิติังาน

       2.1 จัดท าเวทพีฒันาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บา้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท)

       2.2 จัดท าเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น (อ าเภอละ 10 ราย 2,000 บาท)

   2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

 0701129003000000/070116600Q1035

   2.1 พัฒนาเครอืข่ายงานส่งเสรมิการเกษตร (ระบบส่งเสรมิการเกษตร) 

    1. การจัดเวทตีามระบบส่งเสริมการเกษตร 

           1.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop :DW) ผ่านระบบ Online

    2. ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์

            2.1 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

 1. โครงการส่งเสรมิการใช้เครือ่งจักรกลทางการเกษตร 0701115020000000

กิจกรรมส่งเสรมิการใช้เครือ่งจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 070116600Q1015

 1. สร้างช่างเกษตรทอ้งถิ่นประจ าแปลงใหญ่

    1.1 ช่างเกษตรทอ้งถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

         - แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 12 ต.วงัทรายพนู อ.วงัทรายพนู

         - แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต.หว้ยแก้ว อ.บงึนาราง

2. โครงการส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 0701115019000000

   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  070116600Q1014

   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

แผน -/ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ



       1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน

            1.1.1 อ าเภอบงึนาราง

                   - แปลงใหญ่พชืผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิิตร (ป ี2560)

                   - แปลงทั่วไป 

            1.1.2 อ าเภอเมืองพจิิตร

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพจิิตร จังหวดัพจิิตร (ป ี2563)

            1.1.3 อ าเภอโพทะเล

                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.1.4 อ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง

                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2559)

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2563)

            1.1.5 อ าเภองามง่าม

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.1.6 อ าเภอตะพานหนิ

                   - แปลงทั่วไป 

            1.1.7 อ าเภอบางมูลนาก

                   - แปลงทั่วไป 

       1.2 ติดตามใหค้ าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินเบื้องต้น

            1.2.1 อ าเภอบงึนาราง

                   - แปลงใหญ่พชืผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิิตร (ป ี2560)

                   - แปลงทั่วไป 

            1.2.2 อ าเภอเมืองพจิิตร

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพจิิตร จังหวดัพจิิตร (ป ี2563)

            1.2.3 อ าเภอโพทะเล

                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.2.4 อ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง

                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2559)

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2563)

            1.2.5 อ าเภองามง่าม

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.2.6 อ าเภอตะพานหนิ

                   - แปลงทั่วไป 



            1.2.7 อ าเภอบางมูลนาก

                   - แปลงทั่วไป 

       1.3 สนับสนุนการจัดการและพฒันาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น

            1.3.1 อ าเภอบงึนาราง

                   - แปลงใหญ่พชืผัก ต าบลหว้ยแหว้ อ าเภอบงึนาราง จังหวดัพจิิตร (ป ี2560)

                   - แปลงทั่วไป 

            1.3.2 อ าเภอเมืองพจิิตร

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลบา้นบุ่ง อ าเภอเมืองพจิิตร จังหวดัพจิิตร (ป ี2563)

            1.3.3 อ าเภอโพทะเล

                   - แปลงใหญ่ข่า ต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.3.4 อ าเภอโพธิป์ระทบัช้าง

                   - แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2559)

                   - แปลงใหญ่กล้วย ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ปี 2563)

            1.3.5 อ าเภองามง่าม

                   - แปลงใหญ่มะม่วง ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวดัพจิิตร (ป ี2564)

            1.3.6 อ าเภอตะพานหนิ

                   - แปลงทั่วไป 

            1.3.7 อ าเภอบางมูลนาก

                   - แปลงทั่วไป 

3. โครงการส่งเสรมิการอารกัขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 07011150D200000

กิจกรรมส่งเสรมิการอารกัขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1015

1.ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพชืโดยวธิผีสมผสาน

  1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืโดยวธิผีสมผสาน และการใช้สารเคมี

อย่างถูกต้องและปลอดภยั

         - แปลงใหญ่ผัก อ.ดงเจริญ

         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม

         - แปลงใหญ่ข่า อ.โพทะเล

  1.2 สนับสนุนใหเ้กษตรกรด าเนินการปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืด้วยวธิผีสมผสาน

         - แปลงใหญ่ผัก อ.ดงเจริญ

         - แปลงใหญ่มะม่วง อ.สามง่าม

         - แปลงใหญ่ข่า อ.โพทะเล

  1.3 ส ารวจประเมินประชากรแมลงวนัผลไม้

  1.4 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวนัผลไม้



   - สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การควบคุมแมลงวนัผลไม้

   - อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการแมลงวนัผลไม้

2. ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผล

    2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร

         1) สนับสนุนการด าเนินการตรวจวเิคราะหส์ารตกค้างในผลผลิตการเกษตร

4. โครงการส่งเสรมิการผลิตสินค้าเกษตรอินทรยี์ 0701115033000000

   กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรยี์  070116600Q1018

5. โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่0701115032000000

กิจกรรมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่070116600Q1017

1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้

       2. ติดตาม ใหค้ าปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น

       1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่

       3. สนับสนุนปจัจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

แปลงใหญ่ป ี2563

แปลงใหญ่ป ี2564



2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ป ี2563, 2564)

3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต (แปลงใหญ่ป ี2565)

4. การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

แปลงใหญ่ป ี2565

แปลงใหญ่ป ี2563

แปลงใหญ่ป ี2564

แปลงใหญ่ป ี2565

4.1 การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ



4.2 การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวดั

5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701115075000000

6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1027

     6.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง

      1. ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร      

     6.1.2 ส่งเสรมิการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

      1. อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอ้อยใหแ้ก่เกษตรกร

      2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย

    6.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา

     1. การอบรมใหค้วามรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร

4.1 การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ

5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ

         1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

1.2 จัดท าแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง

     2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา



    6.1.4 ส่งเสรมิการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร

    1. การจัดต้ังและพฒันาศูนย์ฯ

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 07011150D4000000

   กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ  070116600Q1030

       1. จัดเวทวีเิคราะหค์วามต้องการในการพฒันาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ

       2. ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรด้านแมลงเศรษฐกิจ

       3. ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที

8. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 0701115038000000

   กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรงั  070116600Q1019

       3. ประชาสัมพนัธแ์ละจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธก์ารส่งเสริมการปลูกพชืหลากหลาย

     2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังฤดูท านา

        1.1 การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

        1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตฯ

        1.3 จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตฯ

        1.4 บนัทกึกิจกรรมแปลงของสมาชิกฯ

2. การบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพนัธก์ารส่งเสริมการปลูกพชืตระกูลถั่ว

       1. จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจัดท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต

       2. วสัดุการเกษตรปจัจัยหการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพชืหลากหลาย



9. โครงการส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณแ์ละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 0701115069000000

   9.1 กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณแ์ละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 070116600Q1021

        1. พฒันาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อการรับรองสินค้า GI

           1.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น

           1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน

           1.3 พฒันาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้

        2. พฒันาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่สินค้าไม้ผล  อัตลักษณ์คุณภาพดี

สู่ผู้บริโภค

           2.1 ประชาสัมพนัธส่์งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ป ี2565 ในรูปแบบ New Normal

         2.2 พฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์

        2.3 พฒันาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

        3. บริหารจัดการโครงการ

10. โครงการขึ้นทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร  701115026000000

กิจกรรมขึ้นทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร 070116600Q1016

1.ปรบัปรงุข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั

1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั

           3.1 ติดตาม และประเมินผล

           3.2 สรุปผลโครงการ



11. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรบัสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 0701115072000000

กิจกรรมตลาดเกษตรกร 070116600Q1025

1. พฒันาความรู้และศักยภาพในการจัดการธรุกิจเกษตรและโลจิสติกส์

2. พฒันาตลาดเกษตรกร

3. ประชาสัมพนัธต์ลาดสินค้าเกษตร

    3.1 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรระดับจังหวดั

 12. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070115073000000

       กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070116600Q1026

      1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน

         1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั

         1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั คณะกรรมการสรรหา

               กรรมการผู้แทนวสิาหกิจชุมชนผู้แทนวสิาหกิจชุมชนจังหวดั หรือคณะท างาน

               ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวดั

      2. ส่งเสริมและพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน

         2.1 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน

             1) การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากิจการวสิาหกิจชุมชน

               (อ าเภอละ 10 ราย อ าเภอละ 2,000 บาทต่อคร้ัง )

             2) การสนับสนุนการพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนตามแผนพฒันากิจการ

                 วสิาหกิจชุมชน  (อ าเภอละ 1 แหง่ อ าเภอละ 6,000 บาท)

         2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน

             1) สนับสนุนการพฒันาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน

      3. ส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจชุมชนต้นแบบ

         3.1 ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น

             1) ประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวดั

      4. สนับสนุนการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน

         4.1 สนบัสนนุการด าเนนิงานของทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน ( 12 อ าเภอๆละ 2,000 บาท) 

แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 1. โครงกาพัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรปู 0701123076000000

     กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรปู 070116600Q1033

      1. อบรมพฒันาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพฒันาผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และ

การตลาด ใหก้ับวสิาหกิจชุมชน



แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม

1 โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ0701137043000000

   กิจกรรมส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ070116600Q1037

  (1) สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

    1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อที่ในพระราชนุเคราะห ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

          1. การด าเนินการเปดิคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

               1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 1

               1.1.2 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 2

               1.1.3 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 3

               1.1.4 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ไตรมาส 4

       2. ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรนิธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

           2.2 สนับสนุนการเพาะเหด็ในโรงเรือน

           2.3 ดูแลแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ

แผนงานยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.โครงการส่งเสรมิเคหกิจเกษตรในครว้เรอืนเกษตรสูงวัย 07011450D8000000 

 กิจกรรมส่งเสรมิเคหกิจเกษตรในครวัเรอืนเกษตรสูงวัย 070116600Q1043

1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติในครัวเรือนเกษตรสูงวยั

   1.1 จัดเวททีี่ 1 สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวยั และถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจ

เกษตรเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติในครัวเรือนเกษตรสูงวยั

   1.2 จัดเวททีี่ 2 ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหศั์กยภาพตนเองเพื่อจัดท าแผนการจัดการบา้นเกษตรสมบรูณ์

ในครัวเรือนเกษตรสูงวยัแบบมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มกษตรสูงวยั

   2.1 จัดเวททีี่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทนุ และการจัดท าแผนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการ

ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยัแบบมีส่วนร่วม

      2. พฒันาผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ/พฒันา

กระบวนการผลิต/พฒันามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภณัฑ์ การจัดท าบรรจุภณัฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อ

ทดสอบทางการตลาด เปน็ต้น

      1. อบรมพฒันาทกัษะวสิาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพฒันาผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และ

การตลาด ใหก้ับวสิาหกิจชุมชน

           2.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง



   2.2 จัดเวททีี่ 2 พฒันาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ

ในกลุ่มเกษตรสูงวยั

   2.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวยั

แผนงานยุทธศาสตรจ์ัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร 070115003000000

   กิจกรรมส่งเสรมิการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร  070116600Q1044

   1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

      1.1 ถ่ายทอดความรู้และพฒันาศักยภาพเกษตรกรใหส้ามารถเปน็วทิยากรด้านการท าการเกษตรปลอดการ

เผา

           1) พื้นที่น าร่องกลุ่มใหม่ (อ.ทบัคล้อ)

     1.2 น าร่องสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปล่ียนการปลูก

พชืเพื่อแก้ปญัหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยจัดการสาธติเทคโนโลยีการจัดการเศษวสัดุการเกษตร

ทดแทนการเผา

     1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน

แผนงานบรูณาการสรา้งรายได้จากการทอ่งเที่ยว 

 1. โครงการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชน 07011170E000000

     กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยววิถีเกษตร 070116600Q1032

       1. ยกระดับแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน และมีความปลอดภยั

แผนงานบรูณาการพัฒนาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก

           2) พื้นที่น าร่องกลุ่มเดิม (ป ี2563 และ ป ี2564)

     1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทชีุมชน (กลุ่มละ 60 ราย)



1. โครงการสรา้งความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 07011410B3000000

    กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 070116600Q1042

1. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

2.1 พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

   2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วเิคราะหศั์กยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดท า

แผนการพฒันาเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

   2.1.2 จัดกระบวนการรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพฒันาทกัษะการเปน็วทิยากรแหล่งเรียนรู้ด้นแบบด้านการพฒันา

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจครัวเรือน

   2.1.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตเพื่อพฒันากลุ่มเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและ

เศรษฐกิจครัวเรือน

2.2 พฒันาศักยภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

   2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วเิคราะหต์นเอง/พื้นที่ จัดท าแผนการ

พฒันากลุ่มสู่ Smart Group

   2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

   2.2.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

2.3 พฒันาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในชุมชน

   2.3.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับอ าเภอ

   2.3.2 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดับจังหวดั

3. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

3.1 เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็ง

   3.1.1 การพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)

   1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)

   1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวเิคราะหศั์กยภาพ ค้นหาความต้องการของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดท า

แผนพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

   1.2 ส่งเสริมทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการเบื้องต้น และการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร

   1.3 สนับสนุนปจัจัยเพื่อการพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร



4. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

4.1 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน

   4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วเิคราะหศั์กยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดท าแผนสร้าง

ความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน

   4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พฒันาทกัษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง

ด้านอาหารระดับชุมชน

   4.1.3 สนับสนุนปจัจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน

2. โครงการศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701141034000000

    กิจกรรมศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1041

  1. พฒันาศักยภาพของ ศพก

     1.1 พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

          (12 อ าเภอๆ ละ 3,800 บาท)

     1.2 พฒันาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (12 อ าเภอๆ ละ 3 ศูนย์ๆ ละ 3,800 บาท)

  2. กิจกรรมพฒันาเกษตรกร

     2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ป)ี

          (12 อ าเภอๆ ละ 30 รายๆ ละ 200 บาท)

     2.2 พฒันาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.  (1 คร้ัง/ป)ี

  3. กิจกรรมสนับสนุนการใหบ้ริการของ ศพก.และเครือข่าย

  4. กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน

     4.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั (รูปแบบปกติ) (2 คร้ัง/ป)ี

     4.2 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั (รูปแบบ Online) (2 คร้ัง/ป)ี

     4.3 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) (4 คร้ัง/ป)ี

          (งบคร้ังที่ 1 - 4 คร้ังละ 1,000 บาท)

  5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ศพก.

    6. พฒันาศักยภาพการด าเนินงานและการใหบ้ริการของศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.)

       6.1 พฒันา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพชืโดย  การมีส่วนร่วมของชุมชน

       6.2 จัดท าแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร

   2) สนับสนุนนวสัดุการเกษตรเพื่อพฒันากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ

    3.1 จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)



       6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพฒันาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

(อ าเภอละ 1 คร้ัง 12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 6,000 บาท)

       6.4 สนับสนุนวสัดุผลิตปจัจัยควบคุมศัตรูพชื

          1) สนับสนุนวสัดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้

(12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ ๆ ละ 5,000 บาท)

       6.5 สนับสนุนการส ารวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพชืใน ศจช. และพื้นที่เส่ียง

       6.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช.และแปลงใหญ่ระดับจังหวดั

       6.7 ประกวด ศจช.ดีเด่น

            1) ระดับจังหวดั

    7. กิจกรรมการพฒันาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)

       7.1 ขับเคล่ือนการพฒันาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย

           1) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดปช. ระดับจังหวดัและอ าเภอ

           2) จัดเวทถีอดบทเรียน ศดปช. (12 อ าเภอๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 3,000 บาท)

           3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

           4) ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช.ใน application รู้ดิน รู้ปุ๋ย

       7.2 พฒันาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน

และปุ๋ย

           2) สนับสนุนการจัดท าสถานีเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย

           3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

(12 อ าเภอๆ ละ 1 แปลง ๆ ละ 5,000 บาท)

    8. เสริมสร้างความรู้และทกัษะการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

       8.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานและการใหบ้ริการคลินิกพชืระดับพื้นที่

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 0701141021000000

3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่งและเกษตรกรรุน่ใหม่ (Smart Farmer & Young Smart 

Farmer)   070116600Q1039

1. การพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่

    1.1 พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer

    1) อบรมหลักสูตรพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer

   2. การพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

           1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.



      2.1 พฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer

           1) อบรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart Farmer                              ( อ าเภอละ 10 ราย

 อ าเภอละ 4,000 บาท)

      2.2 พฒันาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเปน็ Smart Farmer ต้นแบบ

           1) อบรมพฒันาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเปน็ Smart Farmer ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย

ระดับจังหวดั

      2.3 พฒันา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

           1) อบรมเพิ่มทกัษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

           2) สนับสนุนปจัจัยเพื่อการพฒันา Smart Farmer และ Young Smart Farmer  ด้วยกระบวนการกลุ่ม

3.2 กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri-biz-idol) 

701141021000000/070116600Q1038

1. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า

         1) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

         2) สนุบสนุนวสัดุการเกษตรเพื่อการพฒันาผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า

หมายเหตุ : 1. ใหด้ าเนินโครงการตามแผนปฏบิตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ส่งกรมส่งเสรมิการเกษตร

               2. เมื่อด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ใหเ้รง่เบกิจ่ายงบประมาณโดยด่วน

               3.  * ครัง้ที่ 2 จะโอนจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงงานประมาณต้นเดือนเมษายน 2565


