
คง.2 คร้ัง 1

ปรมิาณงาน  งบประมาณ (บาท)  งวดที ่1  งวดที ่2 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลติเกษตรกรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

   - พัฒนาอาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น

   1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมคัรเกษตร

   2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบติังาน

     2.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรหมูบ่า้น (กม.) ราย 10 2,000                 2,000         -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 2,000.- 100     วังทรายพูน

     2.2 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) ราย 10 2,000                 -            2,000       ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) 0 0 0 วังทรายพูน

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

2. โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

           กิจกรรมย่อย 1 บริหารจดัการการถ่ายทอดความรู้

                  -  แปลงใหญ่ ป ี2564 แปลง 2 16,000                16,000        -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 16,000       100     วังทรายพูน

           กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

                  -  แปลงใหญ่ ป ี2564 แปลง 2 70,000                 - 70,000      ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) 0 0 0 วังทรายพูน

           กิจกรรมย่อย 3 การจดัประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก . คร้ัง 4 3,000                 3,000         ด าเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง 25 750           25       วังทรายพูน

                       และแปลงใหญ่    (ประชุม 4 คร้ัง  งวดแรก)

           กิจกรรมย่อย 4 การติดตามประเมนิผลโครงการ (2 แปลง) แปลง 2 2,000                 2,000         -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 2,000.- 100     วังทรายพูน

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

      3.1จดัเวทเีรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต ระดับต าบล/อ าเภอ ราย 50 10,000                10,000        -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 10,000 100     วังทรายพูน

แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวช้ีวัด) 

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน

แผน -/ผลผลติ/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  
หน่วยงาน

เบิกจา่ย
รวมทัง้สิน้ งบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ 

หนา้ที ่1 จาก 3



คง.2 คร้ัง 1

ปรมิาณงาน  งบประมาณ (บาท)  งวดที ่1  งวดที ่2 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลติ/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  
หน่วยงาน

เบิกจา่ย
รวมทัง้สิน้ งบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ 

      3.2 จดัเวทเีรียนรู้จดัการบริหารจดัการการเพาะปลูกพืชใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร ราย 50 10,000                10,000        -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 10,000 100     วังทรายพูน

      3.3 วัสดุการเกษตรปจัจยัการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร ราย 50 51,500                51,500        -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 51,500 100     วังทรายพูน

4. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

     กิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

      1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

           1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

                1.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเปน็ระดับดี

                       1) จดัเวทชีุมชน จดัเวท ี2 คร้ัง ราย 10 4,000                 2,000         2,000       ด าเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง 50 2,000         50       วังทรายพูน

                       2) สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป แหง่ 1 7,000                  - 7,000       ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) -            -      วังทรายพูน

      2. สนับสนุนการปฏิบติังานด้านทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน

           2.1 สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน อ าเภอ 1 3,000                 3,000          - ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 3,000 100     วังทรายพูน

5. โครงการศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร

   กิจกรรมศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร

   1. พัฒนาเกษตรกร

        2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้ับเกษตรกรผู้น า  (อ าเภอ  ละ 30 ราย ๆ ละ 200 บาท) จดั 3 คร้ัง ราย 30 18,000                12,000        6,000       ด าเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง 41.67 7,500         41.67   วังทรายพูน

   2. สนับสนุนการใหบ้ริการของ ศพก . และศูนย์เครือข่าย

        2.1 การจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม ่(Field Day) ศูนย์ 1 9,000                 9,000          - ยังไมด่ าเนินการ 0 0 0 วังทรายพูน

   3. บริหารจดัการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน (แผนเดือน พ.ค.66)

             2.1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก . ระดับอ าเภอ คร้ัง 4 4,000                 2,000         2,000       ด าเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง 25 1,000         25       วังทรายพูน

   4. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย

        4.1 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการใหบ้ริการของศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

             4.1.3 จดักระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช . ศูนย์ 1 6,000                 6,000          - ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 6,000 100     วังทรายพูน

        4.3 พัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจดัการดินและปุย๋ (ยืมเงินทัง้ 2 คร้ังรวมค่าวัสดุ**รอส่งใช้)

             4.3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจดัการดินและปุย๋เพื่อลดต้นทนุการผลิต

หนา้ที ่2 จาก 3



คง.2 คร้ัง 1

ปรมิาณงาน  งบประมาณ (บาท)  งวดที ่1  งวดที ่2 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจา่ย
 ร้อยละ

แผน -/ผลผลติ/โครงการ - กิจกรรม -โครงการ หน่วยนับ

รายละเอียดงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ  
หน่วยงาน

เบิกจา่ย
รวมทัง้สิน้ งบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ 

                    1) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋แก่สมาชิก ศดปช . ศูนย์ 1 3,600                 3,600          - ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 3,600 100     วังทรายพูน

                    2) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ แปลง 1 6,500                  - 6,500       ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) 0 0 0 วังทรายพูน

        4.4 พัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการคลินิกพืชสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เครือข่าย

             4.4.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานและการใหบ้ริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ คลินิก 1 500                     - 500          ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) 0 0 0 วังทรายพูน

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

   6.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart 

Farmer)        1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

           2.1 พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

                1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเ้ปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

                         1) จดัเวททีี ่1 ราย 10 2,000                 2,000          - ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 2,000 100     วังทรายพูน

                         1) จดัเวททีี ่2 ราย 10 2,000                  - 2,000       ยังไมด่ าเนินการ (งวด2) 0 0 0 วังทรายพูน

(โครงการตามตัวช้ีวัด****เพ่ิมเติม)

7. โครงการสง่เสรมิการจัดต้ังและบรหิารการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

กิจกรรม สง่เสรมิวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสนิค้าและบรกิารจากฐานชีวภาพ

     1. ส ารวจข้อมลูแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร ฐานชีวภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ด้านพืชและ อ าเภอ 1 1,000                 1,000         -           ด าเนินการเสร็จแล้ว 100 1,000 100     วังทรายพูน

         เกลือทะเลไทย

233,100          135,100   98,000   114,350  49.06 

งบประมาณ งวด 1 135,100 เบิกเรียบร้อยแล้ว 114,350   84.64     %

งบประมาณ ทั้งหมด (งวด1+งวด2) 233,100 เบิกเรียบร้อยแล้ว 114,350   49.06     %

ทั้งหมด เบิกจา่ยแล้ว (งวด1+งวด2)

หนา้ที ่3 จาก 3


