
โครงการ ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

เร่ือง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 0701129003000000

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร 070116600Q1034

   1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

        2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

           2.1 จัดท าเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 10 ราย 2,000 สนง.โพทะเล 10 2,000 กมลนัช

           2.2 จัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 10 ราย 2,000 สนง.โพทะเล 10 2,000 กมลนัช

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 0701115019000000

   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 070116600Q1014

   1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

      1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน 15 ราย 6,000 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 15 6,000 นิรัชนี

      1.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินเบ้ืองต้น 15 ราย 5,250 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 15 2,625 15 2,625 นิรัชนี

      1.3 สนับสนุนการจัดการ และพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในข้ันต้น 15 ราย 13,995 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 15 13,995 นิรัชนี

3. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

07011150D200000

   กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

070116600Q1015

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดย

วิธีผสมผสาน

      1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี 25 ราย 5,000 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 25 5,000 นิรัชนี

ผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

      1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 50 ไร่ 25,000 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 50 25,000 นิรัชนี

4. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 0701115033000000

กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 070116600Q1018

   1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 32 ราย 6,400 หมู่ 1 ต.ท่าน่ัง 32 6,400 นิรัชนี

   2. ติดตาม ให้ค าปรึกษา และประเมินแปลงเบ้ืองต้น 32 แปลง 3,200 หมู่ 1 ต.ท่าน่ัง 32 1,600 32 1,600 นิรัชนี

   3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 32 แปลง 22,400 หมู่ 1 ต.ท่าน่ัง 32 22,400 นิรัชนี

5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 0701115032000000

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 070116600Q1017

   1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล

ไตรมาสท่ี 2

 ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 3

 เม.ย.65  พ.ค.65  มิ.ย.65

ไตรมาสท่ี 4



โครงการ ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

เร่ือง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

ไตรมาสท่ี 2

 ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 3

 เม.ย.65  พ.ค.65  มิ.ย.65

ไตรมาสท่ี 4

      แปลงใหญ่ปี 2564 2 แปลง 10,000 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 1 5,000 นิรัชนี

แปลงใหญ่ข้าวโพด ต.วัดขวาง 1 5,000 พิทยา

     แปลงใหญ่ปี 2565 2 แปลง 10,000 แปลงใหญ่สมุนไพร ต.ท่าน่ัง 1 5,000 นิรัชนี

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.ทะนง 1 5,000 กมลนัช

   2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี 2563, 2564)

      แปลงใหญ่ปี 2564 2 แปลง 60,000 แปลงใหญ่ข่า ต.ทุ่งน้อย 1 30000 นิรัชนี

แปลงใหญ่ข้าวโพด ต.วัดขวาง 1 30000 พิทยา

   3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2565)

      แปลงใหญ่ปี 2565 2 แปลง 80,000 แปลงใหญ่สมุนไพร ต.ท่าน่ัง 1 40,000 นิรัชนี

แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.ทะนง 1 40,000  กมลนัช

   4. การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และ

      แปลงใหญ่

      4.1 การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ

          แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 4 คร้ัง 3,400 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 1 850 1 850 1 850 1 850 นันทพร

ณภัทรทิตา

   5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ 4 แปลง 4,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 4 4,000 นิรัชนี,พิทยา

กมลนัช

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 0701115075000000

   6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1027

        6.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา

               1. การอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลักฤดูท านาอย่าง 10 ราย 2,000 ต าบลวัดขวาง 10 2,000 พิทยา

                  ถูกต้องแก่เกษตรกร

               2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา 3 ไร่ 4,500 ต าบลวัดขวาง 3 4,500 พิทยา

8. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร 0701115038000000

   กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูท านาปรัง 070116600Q1019

   1. จัดเวทีเรียนรู้เช่ือมโยงและจัดท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับผู้ประกอบ 100 ราย 20,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 100 20,000 ณภัทรทิตา

      การรับซ้ือผลผลิต

   2. วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชหลากหลาย 100 จุด 135,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 100 135,000 ณภัทรทิตา

10. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 701115026000000

    กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร070116600Q1016

    1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

       1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 9,600 ครัวเรือน 3,072 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 4,800 1,536 4,800 1,536 นันทพร

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070115073000000

     กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 070116600Q1026

     2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน



โครงการ ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

เร่ือง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

ไตรมาสท่ี 2

 ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 3

 เม.ย.65  พ.ค.65  มิ.ย.65

ไตรมาสท่ี 4

        2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

            1) การประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 10 ราย 2,000 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฯ ม.1 ต.ท่าน่ัง 10 2,000 กมลนัช

            2) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนา 1 แห่ง 6,000 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฯ ม.1 ต.ท่าน่ัง 1 6,000 กมลนัช

               กิจการ

     4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

        4.1 สนับสนุนการด าเนินงานของทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 1 อ าเภอ 2,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 1 2,000 กมลนัช

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 07011410B3000000

   กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 070116600Q1042

   2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

      2.3 พัฒนาศักยภาพผุ้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน

           2.3.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอ าเภอ 5 ราย 1,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 5 1,000 กมลนัช

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070114034000000

   กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 070116600Q1041

   1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก.

      1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 ศูนย์ 3,800 ศพก. 1 3,800 นันทพร

      1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ 3 ศูนย์ 11,400 ศูนย์เครือข่าย 3 11,400 นันทพร

   2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร

      2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กบเกษตรกรผู้น า (3 คร้ัง/ปี) 30 ราย 6,000 ศพก. และศูนย์เครือข่าย 30 2,000 30 2,000 30 2,000 นันทพร

   3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

      3.1 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 1/90 ราย 27,000 หมู่ 1 ต าบลท่าน่ัง  1/90 27,000 นันทพร

   4. กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน

      4.3 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) (4 คร้ัง/ปี) 4 คร้ัง 4,000 ศพก. 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 นันทพร

   6. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชน (ศจช.)

       6.3 จัดกระบวนเรียนรู้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 1 ศูนย์ 6,000 ศพก.วัดขวาง 1 6,000 พิทยา

       6.4 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช

           1) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 1 ศูนย์ 5,000 ศจช.ต าบลวัดขวาง 1 5,000 พิทยา

   7. กิจกรรมการพัมนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)             

      7.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเช่ือมโยงเครือข่าย

           2) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. 1 ศูนย์ 3,000 ศดปช.ต าบลท่าขม้ิน 1 3,000 พิทยา

      7.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การจัดการดินและปุ๋ย

           3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 1 แปลง 5,000          ศดปช.ต าบลท่าขม้ิน 1 5,000  

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 0701141021000000



โครงการ ปริมาณ งบประมาณ สถานท่ี

เร่ือง/หลักสูตร งาน (บาท) ด าเนินการ

งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

ไตรมาสท่ี 2

 ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65

แผนการด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 3

 เม.ย.65  พ.ค.65  มิ.ย.65

ไตรมาสท่ี 4

    3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer &

        Young Smart Farmer) 070116600Q1039

        2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

           2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

                1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 10 ราย 4,000 สนง.เกษตรอ าเภอโพทะเล 10 2,000 10 2,000 กมลนัช


