
ปรมิาณ งบประมา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

เรือ่ง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ
วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ วนัที่ งาน เงนิ

รวมทั้งสิน้          -            -   

แผนงาน  :  พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

   ผลผลิต  :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ

   กจิกรรมหลัก  :  การพฒันาเกษตรกร

1.  โครงการพัฒนาอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น

    -  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการปฏบิติังาน

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

          กจิกรรม 2  :  เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 10 ราย 2,000 สนง.กษอ. 9-พ.ค.-66 10 ราย 2,000 ภทัราภรณ์

แผนงาน  :  ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

2.  โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กจิกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

           กจิกรรมยอ่ย 1 บริหารจดัการการถ่ายทอดความรู้

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

           กจิกรรมยอ่ย 2 ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 21-ธ.ค.-65 ม.16หนองปลาไหล 8,000 วีระยทุธ

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

           กจิกรรมยอ่ย 3 การจดัประชุมเชื่อมโยงการด าเนนิงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 4 คร้ัง 2,800 28-ธ.ค.-65 คร้ังที ่1 1,000 21-ม.ีค.-66 คร้ังที ่2 1,000 20-ม.ิย.-66 คร้ังที ่3 1,000 22-ส.ค.-66 คร้ังที ่4 1,000 วีระยทุธ

                       และแปลงใหญ่    (ประชุม 4 คร้ัง  งวดแรก)

           กจิกรรมยอ่ย 4 การติดตามประเมนิผลโครงการ (2 แปลง) 2 แปลง 2,000 ม.ค.-66 2 แปลง 2,000 วีระยทุธ

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร

กจิกรรม ส่งเสริมการปลูกพชืใช้น้ านอ้ยเสริมสร้างรายได้แกเ่กษตรกร

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

      3.2 จดัเวทเีรียนรู้จดัการบริหารจดัการการเพาะปลูกพชืใช้น้ านอ้ยสร้างรายได้แกเ่กษตรกร 50 ราย 10,000 15-ธ.ค.-65 50 ราย 10,000 วนดิา

      3.3 วัสดุการเกษตรปจัจยัการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพชืใช้น้ านอ้ยสร้างรายได้แกเ่กษตรกร 50 ราย 51,500 ธ.ค.-65 50 ราย 51,500 วนดิา

4. โครงการสง่เสริมและพัฒนาวิสาหกิจชมุชน

กจิกรรม ส่งเสริมและพฒันาวิสาหกจิชุมชน

      4.1  ส่งเสริมและพฒันากจิการวิสาหกจิชุมชน

            การยกระดับศักยภาพวิสาหกจิชุมชน

                   - จดัเวทชีุมชน (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 วนดิา

                   - สนบัสนนุงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป 1  แหง่ 7,000 เม.ย.-66 1 แหง่ 7,000 วนดิา

       4.2  สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน

                  - สนบัสนนุการด าเนนิงานของนายทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน อ าเภอ 3,000 อ าเภอ พ.ย.-65 1 แหง่ 3,000 วนดิา

แผนงาน  :  บรูณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก

5.  โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร

   5.1 พฒันาเกษตรกร

             - จดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ป-ี 30 รายๆละ 200.- บาท) 30 ราย 18,000 10-ม.ค.-66 30 ราย 6,000 14-ม.ีค.-66 30 ราย 6,000 19-พ.ค.-66 30 ราย ดู

งาน

6,000 นฐัวุฒิ

   5.2 สนบัสนนุการใหบ้ริการของ ศพก. และเครือข่าย ม. 9 หนอง

พระ            -  จดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม ่(Field Day 30 ราย) 30 ราย 9,000 17-พ.ค.-66 30 ราย 9,000 นฐัวุฒิ

  5.3  บริหารจดัการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

            -  ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 4 คร้ัง 4,000 21-ม.ีค.-66 คร้ังที ่2 1,000 20-ม.ิย.-66 คร้ังที ่3 1,000 22-ส.ค.-66 คร้ังที ่4 1,000 นฐัวุมิ

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

   5.4  พฒันาศูนยเ์ครือข่าย

          5.4.1 พฒันาศักยภาพการด าเนนิงานและการใหบ้ริการของศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.)

                 -  จดักระบวนการเรียนรู้แกเ่กษตรกรเพื่อพฒันาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 1 ศูนย์ 6,000 22-ก.พ.-66 1 ศูนย์ 3,000 23-ม.ีค.-66 1 ศูนย์ 3,000 วีระยทุธ

          5.4.2 พฒันาศูนยเ์ครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการจดัการดินและปุย๋

                   (1) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋แกส่มาชิก ศดปช. 1 ศูนย์ 3,600 20-ม.ค.-66 1 ศูนย์ 3,600 วีระยทุธ

                   (2) จดัท าแปลงเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ 1  แปลง 6,500 เม.ย.-66 1 แปลง 6,500

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กจิกรรม  พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่

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

231,400

                    โดยใช้กระบวนการฝึกอบรม สัมมนา จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นต้น

หมายเหตุ   1. การฝึกอบรม/สัมมนา หมายถงึกระบวนการที่มีผู้ถา่ยทอด ผู้รับการถา่ยทอด และหลักสูตร/วิชา

เม.ย. 66 พ.ค. 66 ม.ิย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66

รวมเงินงบประมาณ

ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล

กลุ่มหตัถกรรมบา้นเนนิหวัโล้

กลุ่มหตัถกรรมบา้นเนนิหวัโล้

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ก.ย. 66ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 ม.ีค. 66

ศพก. ม. 12 ต าบลวังทรายพนู

แปลงใหญ่ถั่วเขียวบา้นเขาเขต

แปลงใหญ่ถั่วเขียวบา้นเขาเขต

แปลงใหญ่ถั่วเขียวบา้นเขาเขต

แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วยงานส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โครงการ แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ศพก. ม. 12 ต าบลวังทรายพนู

ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล

ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล

ศดปช.ต.หนองปลาไหล ม. 3

ศดปช.ต.หนองปลาไหล ม. 3

ศจช.วังแสง ม.4


