
ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

งาน (บาท) ด าเนินการ

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

   ผลผลิต  :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

      กิจกรรมหลัก  :  การพัฒนาเกษตรกร

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

    -  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

          กิจกรรม 1  :  จัดท ำเวทีพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครเกษตร  (อ ำเภอละ 10 รำย) 10 รำย 2,000 12-ม.ค. ภัทรำภรณ์

          กิจกรรม 2  :  จัดท ำเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อำสำสมัครเกษตร  (อ ำเภอละ 10 รำย) 10 รำย 2,000 15-ก.พ. ภัทรำภรณ์

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1..โครงการระบบส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถ่ินประจ าแปลงใหญ่

  -  ช่ำงเกษตรท้องถ่ินหลักสูตรพ้ืนฐำน

            กิจกรรมย่อย แปลงใหญ่ข้ำว หมู่ท่ี 12 ต.วังทรำยพูน อ.วังทรำยพูน (25 รำย) 25 รำย 16,600 กลุ่มแปลงใหญ่ข้ำวฯ 15-ธ.ค. วีระยุทธ

2.  โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

      กิจกรรมย่อย 1 บริหำรจัดกำรกำรถ่ำยทอดควำมรู้

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2563  (1 แปลง) 1 แปลง 5,000 16-ธ.ค. วนิดำ

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2564  (2 แปลง) 2 แปลง 10,000 5-6 ม.ค. วนิดำ

      กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2563  (1 แปลง) 1 แปลง 30,000 เมษายน วนิดำ

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2564  (2 แปลง) 2 แปลง 60,000 เมษายน วนิดำ

   กิจกรรมย่อย 3 กำรจัดประชุมเช่ือมโยงกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. และแปลงใหญ่ 4 คร้ัง 3,200 ศูนย์ ศพก. ม. 12 ต.วังทรำยพูน 11-ม.ค. 25-มี.ค. 23-มิ.ย. 25-ส.ค. วนิดำ

                      (ประชุม 4 คร้ัง  งวดแรก)

      กิจกรรมย่อย 4 กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร (3 แปลง) 3 แปลง 3,000 วนิดำ

3.  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

       กิจกรรมย่อย  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท ำนำ

        -  กำรอบรมให้ควำมรู้กำรปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท ำนำอย่ำงถูกต้องแก่เกษตรกร (10 รำย) 10 รำย 2,000 โรงเรียนดงคันแทว 22-ธ.ค. วนิดำ

กลุ่มแปลงใหญ่แตงโม ม.5/16

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ศำลำประชำคมอ ำเภอฯ

ศำลำประชำคมอ ำเภอฯ

กลุ่มแปลงใหญ่ฯถ่ัวเขียว

โครงการ / กิจกรรม / เร่ือง / รายงาน

แผยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
แผนการด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1



        -  กำรจัดท ำแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท ำนำ (3 ไร่) 3 ไร่ 4,500 ม.9 ต.หนองพระ ธันวาคม วนิดำ

ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

งาน (บาท) ด าเนินการ

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

4.  โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมกำรปลูกพืชหลำกหลำยฤดูนำปรัง

     -  จัดเวทีเรียนรู้เช่ือมโยงและจัดท ำแผนกำรผลิตกำรตลำดเกษตรกรกับผู้ประกอบกำรรับซ้ือผลผลิต 100 รำย 20,000 28-ธ.ค. วนิดำ

                     (100 รำย งวดแรก)    (ถ่ัวเขียว 50 รำย/ แตงโม 50 รำย)  - ศำลำอ ำเภอฯ (แตงโม) 29-ธ.ค. วนิดำ

            -  วัสดุกำรเกษตรปัจจัยกำรเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) กำรปลูกพืชหลำกหลำย 100 รำย 135,000 มกราคม วนิดำ

                     (100 จุด งวดแรก)

5.  โครงกำรข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรม ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

                  -  ติดตำมกำรจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 4,000 รำย 1,280 อ ำเภอ มกราคม มิถุนายน นัฐวุฒิ

                (งวด1  = 1,000 ครัวเรือน เงิน 320.- บำท/ งวด2  = 3,000 ครัวเรือน เงิน 960.- บำท)

6.  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำวิสำหกิจชุมชน

        กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมและพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน

                  -  กำรประเมินศักยภำพและจัดท ำแผนพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน (10 รำย) 10 รำย 2,000 กลุ่มวิสำหกิจผักปลอดภัยฯ 14-ธ.ค. วนิดำ

                  - กำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชนตำมแผนพัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน 1 คร้ัง 6,000 พฤษภำคม วนิดำ

        กิจกรรมย่อย 2 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน

                            -  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของทะเบียนวิสำหกิจชุมชน 1 คร้ัง 2,000 อ ำเภอ ธันวำคม วนิดำ

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรม ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

         กิจกรรมย่อย 1  กำรด ำเนินกำรเปิดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

                -   จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมำส 1  (100 รำย) 100 รำย 20,000 วัดเขต 9-ธ.ค. วนิดำ

         กิจกรรมย่อย 2  ศูนย์ชัยพัฒนำกำรเกษตรสิรินธร อ.บำงมูลนำก จ. พิจิตร

         -   กำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร หลักสูตรกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 30 รำย 6,000 8-ก.พ. วนิดำ

                            (30 รำย)

 - กลุ่มถ่ัวเขียวฯ

7.  โครงกำรคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระรำชำนุเครำะห์ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุรำชกุมำร

กลุ่มถ่ัวเขียว/กลุ่มแตงโม

ศำลำเอนกประสงค์

ม.6 ต.วังทรำยพูน

กลุ่มวิสำหกิจผักปลอดภัยฯ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4โครงการ / กิจกรรม / เร่ือง / รายงาน

แผนการด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2



ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

งาน (บาท) ด าเนินการ

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

แผนงาน  :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

8.  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

   กิจกรรม  พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมย่อย  พัฒนำศักยภำพผู้น ำในกำรขับเคล่ือนงำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรในชุมชน

             -  ประชุมกำรขับเคล่ือนงำนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ระดับอ ำเภอ  (5 รำย) 5 รำย 1,000 สนง.เกษตร 14-ม.ค. ภัทรำภรณ์

9.  โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

    กิจกรรมย่อย 1 พัฒนำศักยภำพของ ศพก.

            -  พัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 3 ศูนย์ 3,800 อ ำเภอ เมษำยน นัฐวุฒิ

            -  พัฒนำศูนเครือข่ำยอ่ืนๆ (3 ศูนย์ๆละ 3,800.- บำท) 3 ศูนย์ 11,400 อ ำเภอ เมษำยน นัฐวุฒิ

    กิจกรรมย่อย 2 พัฒนำเกษตรกร

          -  จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ำ (3 คร้ัง/ปี , อ ำเภอละ 30 รำยๆละ 200.-บำท) 3 คร้ัง/ปี 18,000 ศพก.ม.12 18-ม.ค. 8-มี.ค. พฤษภาคม นัฐวุฒิ

            (คร้ังท่ี 1= 2คร้ัง, คร้ังท่ี 2 = 1 คร้ัง) ต.วังทรำยพูน

    กิจกรรมย่อย 3 สนับสนุนกำรให้บริกำรของ ศพก. และเครือข่ำย

            -  จัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day 90 รำย) 90 รำย 27,000 ท่ีท ำกำรแปลงใหญ่บ้ำนเขำเขต 26-ม.ค. นัฐวุฒิ

   กิจกรรมย่อย 4  บริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน

            -  ประชุมคณะกรรมกำร ศพก.ระดับอ ำเภอ 4 คร้ัง 4,000 ศูนย์ ศพก. ม. 12 ต.วังทรำยพูน 11-ม.ค. 25-มี.ค. 23-มิ.ย. 25-ส.ค. นัฐวุฒิ

                    (4 คร้ัง/ปี/คร้ังละ 1,000.- บำท คร้ังท่ี1 = 2 คร้ัง/คร้ังท่ี2 = 2 คร้ัง)

            -  จัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพ ศจช. (1 ศูนย์) 1 ศูนย์ 6,000 ม. 10 ต.หนองปล้อง 18-พ.ค. นัฐวุฒิ

            -  สนับสนุนวัสดุผลิตเช้ือจุลินทรีย์พร้อมใช้  (1 ศูนย์) 1 ศูนย์ 5,000 ม. 10 ต.หนองปล้อง มีนำคม นัฐวุฒิ

     กิจกรรมย่อย 6  พัฒนำศูนย์เครือข่ำย (ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน)

        6.1 ขับเคล่ือนกำรพัฒนำศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนและกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย

            -  จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. (1 ศูนย์) 1 ศูนย์ 3,000 ศดปช.ต.หนองปลำไหล 13-พ.ค. นัฐวุฒิ

            -  จัดท ำแปลงเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดินและปุ๋ย (1 แปลง) 1  แปลง 5,000 ศดปช.ต.หนองปลำไหล 13-พ.ค. นัฐวุฒิ

     กิจกรรมย่อย 5 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

โครงการ / กิจกรรม / เร่ือง / รายงาน

แผนการด าเนินการ

      6.2 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรดินและปุ๋ย

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



10.  โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer)

กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่

กิจกรรมย่อย กำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง   พัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

                     -  อบรมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer    (10 รำย /2 คร้ัง)            10 รำย 4,000 ศำลำประชำคมอ ำเภอฯ 23-ก.พ. 15-มี.ค. ภัทรำภรณ์

418,780รวมเงินงบประมาณ


