
ปริมาณ งบประมาณ สถานที่ ผู้

โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน งาน (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน วันที่ งาน เงิน

รวมทั้งส้ิน         -                -   

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

   ผลผลิต  :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

   กิจกรรมหลัก  :  การพัฒนาเกษตรกร

1.  โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

    -  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏบิัติงาน

          กิจกรรม 1  :  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรกรหมู่บ้าน (กม.) 10 ราย 2,000 สนง.กษอ. 11-ม.ค.-66 10 ราย 2000 ภทัราภรณ์

          กิจกรรม 2  :  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 10 ราย 2,000 สนง.กษอ. 9-พ.ค.-66 10 ราย 2,000 ภทัราภรณ์

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

           กิจกรรมย่อย 1 บริหารจดัการการถ่ายทอดความรู้

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2564 2 แปลง 16,000 20-ธ.ค.-65  ม.5หนองปลาไหล 8,000 วรีะยุทธ

           กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 21-ธ.ค.-65 ม.16หนองปลาไหล 8,000 วรีะยุทธ

                  -  แปลงใหญ่ ปี 2564 2 แปลง 70,000 พ.ค.-66 2 แปลง 70,000

           กิจกรรมย่อย 3 การจดัประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 4 คร้ัง 2,800 ศพก. ม. 12

 ต าบลวงั

28-ธ.ค.-65 คร้ังที่ 1 1,000 21-มี.ค.-66 คร้ังที่ 2 1,000 20-มิ.ย.-66 คร้ังที่ 3 1,000 22-ส.ค.-66 คร้ังที่ 4 1,000 วรีะยุทธ

                       และแปลงใหญ่    (ประชุม 4 คร้ัง  งวดแรก)
           กิจกรรมย่อย 4 การติดตามประเมินผลโครงการ (2 แปลง) 2 แปลง 2,000 ม.ค.-66 2 แปลง 2,000 วรีะยุทธ

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

      3.1จดัเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหวา่งผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต ระดับต าบล/อ าเภอ 50 ราย 10,000 7-ธ.ค.-65 50 ราย 10,000 วนิดา

      3.2 จดัเวทีเรียนรู้จดัการบริหารจดัการการเพาะปลูกพืชใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร 50 ราย 10,000 15-ธ.ค.-65 50 ราย 10,000 วนิดา

      3.3 วสัดุการเกษตรปัจจยัการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ าน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร 50 ราย 51,500 ธ.ค.-65 50 ราย 51,500 วนิดา

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวสิาหกิจชุมชน

      4.1  ส่งเสริมและพัฒนากิจการวสิาหกิจชุมชน

            การยกระดับศักยภาพวสิาหกิจชุมชน

                   - จดัเวทีชุมชน (อ าเภอละ 2 คร้ังๆละ 2,000 บาท) 10 ราย 4,000 9-ธ.ค.-65 10 ราย 2,000 7-ก.ค.-66 10 ราย 2,000 วนิดา

                   - สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป 1  แห่ง 7,000 เม.ย.-66 1 แห่ง 7,000 วนิดา

       4.2  สนับสนุนการปฏบิัติงานด้านทะเบียนวสิาหกิจชุมชน

                  - สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน อ าเภอ 3,000 อ าเภอ พ.ย.-65 1 แห่ง 3,000 วนิดา

แผนงาน  :  บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

5.  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   5.1 พัฒนาเกษตรกร

             - จดักระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ปี- 30 รายๆละ 200.- บาท) 30 ราย 18,000 10-ม.ค.-66 30 ราย 6,000 14-มี.ค.-66 30 ราย 6,000 19-พ.ค.-66 30 ราย ดูงาน 6,000 นัฐวฒิุ

   5.2 สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ม. 9 หนองพระ

            -  จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day 30 ราย) 30 ราย 9,000 17-พ.ค.-66 30 ราย 9,000 นัฐวฒิุ

  5.3  บริหารจดัการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน

            -  ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 4 คร้ัง 4,000 ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล 21-มี.ค.-66 คร้ังที่ 2 1,000 20-มิ.ย.-66 คร้ังที่ 3 1,000 22-ส.ค.-66 คร้ังที่ 4 1,000 นัฐวมุิ

                    (4 คร้ัง/ปี/คร้ังละ 1,000.- บาท )

   5.4  พัฒนาศูนย์เครือข่าย

          5.4.1 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

                 -  จดักระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 1 ศูนย์ 6,000 22-ก.พ.-66 1 ศูนย์ 3,000 23-มี.ค.-66 1 ศูนย์ 36,000 วรีะยุทธ

          5.4.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจดัการดินและปุ๋ย
                   (1) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. 1 ศูนย์ 3,600 20-ม.ค.-66 1 ศูนย์ 3,600 วรีะยุทธ
                   (2) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุ๋ย 1  แปลง 6,500 เม.ย.-66 1 แปลง 6,500

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรม  พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่

            - อบรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 10 ราย 4,000 สนง.กษอ. 12-ม.ค.-66 10 ราย 2,000 19-เม.ย.-66 10 ราย 2,000 ภัทราภรณ์

231,400

               2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

               3. จดัส่งแผนฯ ให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัพจิติร ภายในวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2565 ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง E-mail : phichit.doae@gmail.com 

รวมเงนิงบประมาณ
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แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านเขาเขต

แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านเขาเขต
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แผนปฏบิตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
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