
ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก. งาน/โครงการ

ก 1 โครงการประจ าปี

1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 7 แห่ง 151,000    

ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ(Zoning)

1.1 จัดท าแผนทีก่ารจัดการพืน้ที ่ 1 จังหวัด 14,000 4 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

 (Zoning) ระดับจังหวัด

1.2 จัดท าแผนทีก่ารจัดการพืน้ที ่ 1 จุด 3,000 เมืองฯ บา้นยาง 15 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

(Zoning) ระดับอ าเภอ 1 จุด 3,000 พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 30

1 จุด 3,000 สามพราน ไร่ขิง 1

1 จุด 3,000 นครชัยศรี แหลมบวั 30

1 จุด 3,000 ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 25

1 จุด 3,000 บางเลน หนิมูล 30

1 จุด 3,000 ดอนตูม สามง่าม 30

1.3 จัดเวทสีร้างความรู้ความเข้าใจ 21 ศูนย์ 21,000 เมืองฯ ทกุต าบล 17-19

สถานการณ์น้ าและแผนการ 3 ศูนย์ 3,000 พทุธมณฑล ทกุต าบล 3 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

เพาะปลูกพชื 16 ศูนย์ 16,000 สามพราน ทกุต าบล 16

17 ศูนย์ 17,000 นครชัยศรี ทกุต าบล 17

15 ศูนย์ 15,000 ก าแพงแสน ทกุต าบล 25

15 ศูนย์ 15,000 บางเลน ทกุต าบล 15

8 ศูนย์ 8,000 ดอนตูม ทกุต าบล 8

แผนปฎิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   ประจ าปีงบประมาณ 2559

โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ
ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.4 จัดท าเอกสารวิชาการความรู้ 1 จุด 3,000        เมืองฯ บา้นยาง 16 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

จากเกษตรกรต้นแบบการปลูกพชื 1 จุด 3,000        พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 31

หลังนาเพือ่ลดรอบการปลูกข้าว 1 จุด 3,000        สามพราน ไร่ขิง 15

1 จุด 3,000        นครชัยศรี แหลมบวั 31

1 จุด 3,000        ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 23

1 จุด 3,000        บางเลน หนิมูล 31

1 จุด 3,000        ดอนตูม สามง่าม 31

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ 2 จุด 53,000

แปลงใหญ่

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

2.1.1 จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 2 จุด 40,000     

         ผู้จัดการพืน้ทีแ่ละเกษตรกร 1 จุด 20,000       บางเลน หนิมูล 8 12 11,25

1 จุด 20,000       พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 16,28 9 21

2.1.2 ประชุมภาคีเครือข่าย 2 จุด 4,000       นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

1 จุด 2,000        บางเลน หนิมูล 6

1 จุด 2,000        พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 12

2.2 บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการ

      ด าเนนิงาน

2.2.1 จัดท าส่ือเพือ่การเรียนรู้ 2 จุด 4,000       นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

1 จุด 2,000        บางเลน หนิมูล 1

1 จุด 2,000        พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 1
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2.3 ติดตามงาน 2 จุด 5,000 11,25 นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง 67 ราย 53,600

 (Smart farmer)

3.1 พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง 30 ราย 12,000      นางสาวเรวดี  บวัเพชร
     (Smart farmer) สมาชิก 20 ราย 8,000        บางเลน หินมูล 4 11

      แปลงใ หญ่ 10 ราย 4,000        พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 3 12

3.2 พฒันาและสร้างเครือข่าย 7 ราย 5,600        เมือง 19 26 นางสาวเรวดี  บวัเพชร
     Smart farmer ต้นแบบศูนย์

     เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ

     ผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด

3.3 พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ 30 ราย 36,000      15  10-11 นางสาวกมลพรรณ  พิมพา

      Young Smart Farmer 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตร

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4.1 ถ่ายทอดความรู้ระบบมาตรฐาน 40 ราย 24,000 สามพราน ทกุต าบล  14,15 19 นายบญัญัติ บบุผาทอง

     ASEAN GAP (ล าไย)

4.2  ติดตามตรวจประเมินแปลง 40 ราย 8,000 สามพราน ทกุต าบล 22 นางสาววสุกาญจน์

     เบือ้งต้น (ล าไย) ปานขริบ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริม 190 ราย 104,000    
การเกษตร(อาสาสมคัรเกษตร)

5.1 ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร นางสาวเรวดี  บวัเพชร
5.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 คร้ัง 2,400        12
        งานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

5.1.2 ประชุมคณะกรรมการ 11 คน 8,800        15
        อาสาสมัครเกษตรจังหวัด

5.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุเครือข่าย อาสาสมัครเกษตร นางสาวเรวดี  บวัเพชร
5.2.1 เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอ าเภอ 190 ราย 760,000     

42 ราย 16,800      เมืองฯ  (21 ต าบล) 23 17 

6 ราย 2,400        พทุธมณฑล  (3 ต าบล) 24 29

32 ราย 12,800      สามพราน ( 16 ต าบล) 26 16

34 ราย 13,600      นครชัยศรี (17 ต าบล) 25 18
30 ราย 12,000      ก าแพงแสน (15 ต าบล) 14,21

30 ราย 12,000      บางเลน (15 ต าบล) 18 14

16 ราย 6,400        ดอนตูม (8 ต าบล) 24 12
5.2.2 เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 21 ราย 16,800      เมือง 28 26 นางสาวเรวดี  บวัเพชร

6 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริม

การเกษตร(ขับเคลื่อนการท างาน
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ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่)

6.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต 79 คน 31,600       8 8 นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

     และจังหวัด

7 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุน 140 ราย 362,600 น.ส.ล าดวน

การผลิต สระทองอินทร์
* ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

7.1 จัดท าฐานข้อมูล ศดปช. 7 ศูนย์ 14,000

       - จัดท าแบบจัดเก็บข้อมูล 1 ศูนย์ 2,000 บา้นยาง เมืองฯ 19

       - จัดท าค าแนะน าการใช้ปุย๋ส่ังตัด 1 ศูนย์ 2,000 ทุง่ขวาง ก าแพงแสน 14

       - จัดเก็บข้อมูลต้นทนุการผลิต ก่อนร่วมโครงการ1 ศูนย์ 2,000 หนิมูล บางเลน 17

      - เก็บข้อมูลพกิัด GPS และตัวอย่างดิน 1 ศูนย์ 2,000 สามง่าม ดอนตูม 28

      - วิเคราหตั์วอย่างดิน และส่ังตัดปุย๋(เก็บข้อมูลไว้)1 ศูนย์ 2,000 แหลมบวั นครชัยศรี 26

     -  เก็บข้อมูลต้นทนุการผลิตหลังร่วมโครงการ 1 ศูนย์ 2,000 ไร่ขิง สามพราน 1

     - วิเคราะหข์้อมูลและจัดท ารายงานผล 1 ศูนย์ 2,000 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล 28

 * พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 7 ศูนย์ 140,000 จังหวัด 7 12 น.ส.ล าดวน

7.2 สนบัสนนุการด าเนนิกิจกรรมของ ศดปช. 28 สระทองอินทร์
        - รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ 1 ศูนย์ 20,000 บา้นยาง เมือง
        - ประชุมวางแผนการด าเนนิกิจกรรม 1 ศูนย์ 20,000 ทุง่ขวาง ก าแพงแสน

        - จัดท าข้อมูลวิชาการเพือ่จัดนทิรรศการ 1 ศูนย์ 20,000 หนิมูล บางเลน
        - ขออนมุัติจัดซ้ือจัดจ้าง 1 ศูนย์ 20,000 สามง่าม ดอนตูม
        - รายงานผลการด าเนนิการ 1 ศูนย์ 20,000 แหลมบวั นครชัยศรี

1 ศูนย์ 20,000 ไร่ขิง สามพราน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 ศูนย์ 20,000 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล

7.3 จัดเวทสีร้างเครือข่าย  14/2 คน/ครัง้ 5,600 จังหวัด 5 10
  - จัดเตรียมข้อมูลในการจัดเวที

  - จัดเวทสีร้างเครือข่าย

* ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต7.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุย๋ 140 ราย 42,000 น.ส.ล าดวน

       และการใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลิต 20 ราย 6,000 บา้นยาง เมือง 11 สระทองอินทร์

       - ทบทวนความรู้เร่ืองดิน ปุย๋ การลด 20 ราย 6,000 ทุง่ขวาง ก าแพงแสน 19 19

         ต้นทนุการผลิต 20 ราย 6,000 หนิมูล บางเลน 17 20

      - การเก็บตัวอย่างดิน การตรวจ 20 ราย 6,000 สามง่าม ดอนตูม 21 12

         วิเคราะหดิ์น 20 ราย 6,000 แหลมบวั นครชัยศรี 26 3

      -  แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการใช้ปุย๋ตามค่า
วิเคราะห์

20 ราย 6,000 ไร่ขิง สามพราน 28 5

       - การใช้ปุย๋ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา 
และถูกวิธี

20 ราย 6,000 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล 12 9

     - การผลิตปุย๋อินทรีย์ใช้เอง
      -  การจัดการปญัหาทีเ่กิดในพืน้ทีท่ี่
เกี่ยวข้องกับการใช้ปุย๋       - การส่ังตัดปุย๋ การจัดเก็บข้อมูลการผลิต

      - การศึกษาดูงาน เพือ่เปน็แนวทางการ 120 ราย ราย 14,000 จังหวัด 23

     พฒันาการใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลิต

7.5 จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุย๋เพือ่ลด 7 แปลง/จุด 91,000 น.ส.ล าดวน

ต้นทนุการผลิต (ปุย๋อินทรีย์ร่วมกับปุย๋เคมี) สระทองอินทร์
       - จัดท าแปลงเรียนรู้ ประกอบการเรียนรู้
ของสมาชิก

1 แปลง/จุด 13,000 บา้นยาง เมืองฯ 14

1 แปลง/จุด 13,000 ทุง่ขวาง ก าแพงแสน 19
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1 แปลง/จุด 13,000 หนิมูล บางเลน 20

1 แปลง/จุด 13,000 สามง่าม ดอนตูม 15

1 แปลง/จุด 13,000 แหลมบวั นครชัยศรี 26

1 แปลง/จุด 13,000 ไร่ขิง สามพราน 28

1 แปลง/จุด 13,000 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล 12

7.6 จัดท าจุดสาธิตการผลิตปุย๋อินทรีย์/ไถกลบ
ตอซัง

7 ศูนย์ 21,000 น.ส.ล าดวน
      -  คัดเลือกจุดด าเนนิการ 1 ศูนย์ 3,000 บา้นยาง เมืองฯ 14 สระทองอินทร์
      - เตรียมงบประมาณ และจัดซ้ือจัดจ้าง 1 ศูนย์ 3,000 ทุง่ขวาง ก าแพงแสน 22

      - เตรียมการและประสานผู้เกี่ยวข้อง 1 ศูนย์ 3,000 หนิมูล บางเลน 20

      - จัดท าจุดสาธิต 1 ศูนย์ 3,000 สามง่าม ดอนตูม 26

      - พร้อมจัดเก็บข้อมูลผลผลิต 1 ศูนย์ 3,000 แหลมบวั นครชัยศรี 26

        และรายงานผล 1 ศูนย์ 3,000 ไร่ขิง สามพราน 1

1 ศูนย์ 3,000 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล 1

 * ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

7.7 จัดงานรณรงค์ขยายผลการใช้ปุย๋เพือ่ลด
ต้นทนุการผลิต

120/1 คน/คร้ัง 35,000 จังหวัด 23 น.ส.ล าดวน

สระทองอินทร์

8 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรพืูช
* พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรพืูชชุมชน
8.1 จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก 210 ราย 126,000 นายสุรเชษฐ์

      ศจช. แบบมีส่วนร่วม 30 ราย 18,000 เมืองฯ บา้นยาง 29 12,2
6

23 อยู่สวัสด์ิ

30 ราย 18,000 ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 28 28 18
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

30 ราย 18,000 บางเลน หนิมูล 13 9,23

30 ราย 18,000 ล าเหย ดอนตูม 24 15 22

30 ราย 18,000 นครชัยศรี แหลมบวั 6,20 17

30 ราย 18,000 สามพราน ไร่ขิง 25 7,21

30 ราย 18,000 พทุธมณฑล มหาสวัสด์ิ 16,2
8

28

8.2 สนบัสนนุวัสดุอุปกรณ์ ผลิตขยาย 14 ศจช. 28,000 25 นายสุรเชษฐ์

      ศัตรูธรรมชาติ แก่ ศจช. (จังหวัดจัดซ้ือ) 1 ศจช. 2,000 เมืองฯ ทพัหลวง อยู่สวัสด์ิ

1 ศจช. 2,000 เมืองฯ บา้นยาง

1 ศจช. 2,000 ก าแพงแสน หว้ยขวาง

1 ศจช. 2,000 ก าแพงแสน ทุง่ขวาง

1 ศจช. 2,000 บางเลน บางหลวง

1 ศจช. 2,000 บางเลน หนิมูล

1 ศจช. 2,000 ดอนตูม สามง่าม

1 ศจช. 2,000 ดอนตูม ล าเหย

1 ศจช. 2,000 นครชัยศรี แหลมบวั

1 ศจช. 2,000 นครชัยศรี แหลมบวั

1 ศจช. 2,000 สามพราน ไร่ขิง

1 ศจช. 2,000 สามพราน ไร่ขิง

1 ศจช. 2,000 พุทธมณฑล คลองโยง

1 ศจช. 2,000 พุทธมณฑล มหาสวัสด์ิ

8.3 จัดเวทเีสวนาพฒันาเครือข่าย ศจช. นายสุรเชษฐ์
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ระดับจังหวัด 14 ราย 2,800 จังหวัด 13 อยู่สวัสด์ิ
8. 4 คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพชื

     ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 1 ศจช. 4,000 1 นายสุรเชษฐ์
 - ด าเนนิการคัดเลือกศจช. อยู่สวัสด์ิ
* ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมขีองเกษตรกร 4 ศจช. 4,000

8.5  ตรวจสารพษิตกค้างในเลือดเกษตรกร 1 ศจช. 1,000 เมืองฯ บา้นยาง 29 23 นายสุรเชษฐ์
      ร่วมกับหนว่ยงานด้านสาธารณสุข 1 ศจช. 1,000 ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 28 18 อยู่สวัสด์ิ

1 ศจช. 1,000 บางเลน หนิมูล 13 23

1 ศจช. 1,000 นครชัยศรี แหลมบวั 6 17

* พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช จังหวัด นายสุรเชษฐ์

8.6 สนบัสนนุวัสดุ อุปกรณ์การส ารวจ 17 แปลง 5,100 17 อยู่สวัสด์ิ

  แปลงติดตามสถานการณ์

8.7 ส ารวจติดตามสถานการณ์แปลงติดตาม 1 แปลง 1,800 1

สถานการณ์ แปลงหลัก

8.8 ส ารวจติดตามสถานการณ์แปลงติดตาม 16 แปลง 19,200 16

สถานการณ์ รอบแปลงหลัก

* พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อารักขาพืช

8.9 สนบัสนนุวัสดุ อุปกรณ์พืน้ฐานการ 1 หนว่ยงาน 20,000 จังหวัด

  ปฏิบติังานด้านอารักขาพชื

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พืน้ฐานทีจ่ าเปน็ 20,000 17

ส าหรับการปฏิบติังาน นายกมล แสงสีงาม
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

* พัฒนาศักยภาพการจัดการศ ตรูพืชส าคัญ

8.10 ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเร่ืองการใช้ 50 ราย 10,000 สามพราน คลองจินดา 25 น.ส.กาญจนา 
      เทคโนโลยีรังสีเพือ่การควบคุม ค ากองแก้ว
      แมลงวันผลไม้

8.11 สนบัสนนุการควบคุมแมลงวันผลไม้ 500 ไร่ 20,000 สามพราน คลองจินดา 11
โดยวิธีผสมผสาน น.ส.กาญจนา 

ค ากองแก้ว

9 โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
9.1 วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา 180 ราย 36,000      นางสาวกมลพรรณ  พิมพา

องค์กรเกษตรกร (ระยะที่ 1)

9.1.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        สามพราน ทรงคนอง 24
20 ราย 4,000        สามพราน คลองจินดา 23
20 ราย 4,000        นครชัยศรี ดอนแฝก 28

9.1.2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        บางเลน บางภาษี 5
20 ราย 4,000        พทุธมณฑล ศาลายา 22
20 ราย 4,000        ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 24

9.1.3 กลุ่มยุวเกษตรกร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        บางเลน ล าพญา 25
20 ราย 4,000        เมืองฯ ถนนขาด 23

หนา้ที ่10



ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

20 ราย 4,000        นครชัยศรี แหลมบวั 24

9.2 อบรมถ่ายถอดความรู ้(ระยะที่ 2) 180 ราย 36,000      นางสาวกมลพรรณ  พิมพา

9.2.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        สามพราน ทรงคนอง 18
20 ราย 4,000        สามพราน คลองจินดา 24
20 ราย 4,000        นครชัยศรี ดอนแฝก 20

9.2.2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        บางเลน บางภาษี 10
20 ราย 4,000        พทุธมณฑล ศาลายา 19
20 ราย 4,000        ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 24

9.2.3 กลุ่มยุวเกษตรกร 60 ราย 12,000      

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 20 ราย 4,000        บางเลน ล าพญา 18
20 ราย 4,000        เมืองฯ ถนนขาด 3
20 ราย 4,000        นครชัยศรี แหลมบวั 4

9.3 ฝึกปฏิบติัตามแผนพฒันา 3 กลุ่ม 12,000      นางสาวกมลพรรณ  พิมพา

     กลุ่มยุวเกษตรกร (ระยะที ่2 ) 1 กลุ่ม 4,000        บางเลน ล าพญา 10
1 กลุ่ม 4,000        เมืองฯ ถนนขาด 10
1 กลุ่ม 4,000        นครชัยศรี แหลมบวั 10

9.4 สัมมนาเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย 90 ราย 36,000      นางสาวกมลพรรณ  พิมพา
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์กรเกษตรกร ระดับจังหวัด (ระยะที ่3)

9.4.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 10 ราย สามพราน ทรงคนอง 4

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 10 ราย สามพราน คลองจินดา 4
10 ราย นครชัยศรี ดอนแฝก 4

9.4.2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 10 ราย บางเลน บางภาษี 4

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 10 ราย พทุธมณฑล ศาลายา 4
10 ราย ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 4

9.4.3 กลุ่มยุวเกษตรกร 10 ราย บางเลน ล าพญา 4

        (จ านวน 3 กลุ่ม) 10 ราย เมืองฯ ถนนขาด 4
10 ราย นครชัยศรี แหลมบวั 4

10 โครงการศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 140,000    7 ศูนย์

* พฒันาแปลงเรียนรู้และฐานการเรียนรู้

   จัดกระบวนการเรียนรู้ 

   จัดงานวันถ่ายทอดความรู้(Fieldday)

10.1 พฒันาแปลงเรียนรู้ 35,000 7 จุด นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

       และฐานการเรียนรู้ สามพราน ไร่ขิง 5,000 1 จุด 30
นครชัยศรี แหลมบวั 5,000 1 จุด 30
พทุธมณฑลมหาสวัสด์ิ 5,000 1 จุด 30
เมืองฯ บา้นยาง 5,000 1 จุด 30
ก าแพงแสนทุง่บวั 5,000 1 จุด 30
ดอนตูม สามง่าม 5,000 1 จุด 30
บางเลน หนิมูล 5,000 1 จุด 30
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 35,000     350 ราย นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

สามพราน ไร่ขิง 5,000        50 ราย 13,19 22

นครชัยศรี แหลมบวั 5,000        50 ราย 6,24 14

พทุธมณฑลมหาสวัสด์ิ 5,000        50 ราย 16 28 12

เมืองฯ บา้นยาง 5,000        50 ราย 25 12,26

ก าแพงแสน ทุง่บวั 5,000        50 ราย 28 15 20

ดอนตูม สามง่าม 5,000        50 ราย 25,28 7

บางเลน หนิมูล 5,000        50 ราย 25 12 15

10.3 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ 70,000 700 คน นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์

        (Field Day) สามพราน ไร่ขิง 10,000 100 คน 18
นครชัยศรี แหลมบวั 10,000 100 คน 24
พทุธมณฑลมหาสวัสด์ิ 10,000 100 คน 22
เมืองฯ บา้นยาง 10,000 100 คน 22
ก าแพงแสนทุง่บวั 10,000 100 คน 17
ดอนตูม สามง่าม 10,000 100 คน 18
บางเลน หนิมูล 10,000 100 คน 17

11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 600 ราย 120,000    
ในพระราชานุเคราะห์ฯ
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

11.1 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนทีฯ่ 150 ราย 30,000 นครชัยศรี ทา่กระชับ 24 นายบญัญัติ บบุผาทอง

ตามแผนของจังหวัด น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

11.2 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนทีฯ่ 150 ราย 30,000 ดอนตูม ดอนรวก 24 นายบญัญัติ บบุผาทอง

ตามแผนของจังหวัด น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

11.3 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนทีใ่น 150 ราย 30,000 เมืองฯ มาบแค 19 นายบญัญัติ บบุผาทอง

พระราชานเุคราะหเ์นือ่งในวันคล้าย น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าธีปงักรรัศมีโชติ

11.4 จัดคลินกิเกษตรเคล่ือนที่ 150 ราย 30,000 นครชัยศรี บางแก้วฟา้ 27 นายบญัญัติ บบุผาทอง

ในพระราชานเุคราะหฯ์เนือ่งใน น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏ

ราชกุมาร

12 โครงการส่งเสริมการใช้เครือ่งจักรกล

การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

12.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ 1 แหง่ 4,000 บางเลน หนิมูล 17 นายบญัญัติ บบุผาทอง

เคร่ืองจักรกลการเกษตรและ

หนา้ที ่14



ที่ งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดท าแผนความต้องการใช้

เคร่ืองจักรกล

13 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

พฒันาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้ และกลุ่มผู้ผลิตพชืทีม่ีศักยภาพ

13.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต

       ตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP พชือาหารและข้าว

1.1 ข้าว (แปลงใหญ)่ 31 ราย 18,600 บางเลน หนิมูล 12 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

1.2 ข้าว (ศูนย์เรียนรู้) 25 ราย 15,000 เมืองฯ 24 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

25 ราย 15,000 ก าแพงแสน 30

25 ราย 15,000 สามพราน ไร่ขิง 29

25 ราย 15,000 นครชัยศรี 20

25 ราย 15,000 ดอนตูม 15

25 ราย 15,000 พทุธมณฑล 19

1.3 สมุนไพร (กลุ่มผู้ผลิตพชืทีม่ี 20 ราย 12,000 บางเลน บางภาษี 26 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

ศักยภาพ) 20 ราย 12,000 ก าแพงแสน กระตีบ 27

13.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา 7 ราย 8,400 9 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

13.3 ติดตามใหค้ าปรึกษาและประเมิน 25 ราย 3,750 เมืองฯ 31 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

       แปลงเบือ้งต้น 25 ราย 3,750 พทุธมณฑล 31

25 ราย 3,750 สามพราน 31
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

25 ราย 3,750 นครชัยศรี 31

45 ราย 6,750 ก าแพงแสน 31

51 ราย 7,650 บางเลน 31

25 ราย 3,750 ดอนตูม 31

13.4 ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มในกลุ่ม 20 ราย 10,000 บางเลน บางภาษี 23 นายบญัญัติ บบุผาทอง

      ผู้ผลิตพชืทีม่ีศักยภาพ 20 ราย 10,000 ก าแพงแสน กระตีบ 24

 - พฒันากลุ่มเกษตรกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กล้วยไม้

พฒันาความรู้และศักยภาพเกษตรกร

1. จัดอบรมและดูงานส่งเสริม 30 ราย 24,000 สามพราน ทกุต าบล 17 8 นายบญัญัติ บบุผาทอง

กลุ่มผลิตกล้วยไม้มาตรฐาน 30 ราย 24,000 บางเลน ทกุต าบล 18 9

20 ราย 16,000 นครชัยศรี ทกุต าบล 19 10

20 ราย 16,000 พทุธมณฑล ทกุต าบล 23 11

ไม้ประดับ

1. จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอก 1 แหง่ 25,.000 เมือง บา้นยาง 8 นายบญัญัติ บบุผาทอง

    ปลอดภัย (safe use)

2. จัดอบรมและดูงานแก่เกษตรกร 40 ราย 16,000 เมือง ทกุต าบล 28 นายบญัญัติ บบุผาทอง

30 ราย 12,000 ก าแพงแสน ทกุต าบล 14

30 ราย 12,000 นครชัยศรี ทกุต าบล 27

14 โครงการตลาดเกษตรกร
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กิจกรรมหลักตลาดเกษตรกร

 - พฒันาสู่ความเปน็ตลาดเกษตรกรระดับพรีเมี่ยม

14.1  สนบัสนนุตลาดเกษตรกร 1 แหง่ 10,000 28 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

15 โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั อ้อย)

กิจกรรมหลักเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

15.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และ 50 ราย 20,000 เมือง 22 นายบญัญัติ บบุผาทอง

       เทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย 50 ราย 20,000 ก าแพงแสน 28

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน   1.1 ด าเนนิการด้านทะเบยีนและฐานข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน      1) คัดกรองวิสาหกิจชุมชน 35 ราย 7,000 ส านักงานเกษตรจงัหวัด 29

      2) ปรับปรุงฐานข้อมูลในการคัดกรอง
ทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน

7 อ าเภอ 7,000 ทกุอ าเภอ 30

      3) สนบัสนนุวัสดุส านกังานและวัสดุ
คอมพวิเตอร์จดทะเบยีน

7 อ าเภอ 14,000 ทกุอ าเภอ 16

วิสาหกิจชุมชน

    1.2 การพฒันาวิสาหกิจชุมชน    1) ยกระดับการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
(เปา้หมายหลัก : แปลงใหญ)่
      1.1) ประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนพฒันาฯวิสาหกิจชุมชน

140 ราย 28,000 ทุกอ าเภอ ๆ ละ 2 แห่ง 22

     แห่งละ 10 ราย

      1.2) ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

28 ราย 5,600 ทุกอ าเภอ ๆ ละ 2 แห่ง 29

แห่งละ 2 ราย

      1.3) เพิม่ทกัษะการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน

28 ราย 11,200 ทุกอ าเภอ ๆ ละ 2 แห่ง 25
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

แห่งละ 2 ราย

      1.4) ส่งเสริมการด าเนนิงานวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการพฒันาสินค้าเกษตร

10 ราย 8,000 อ.บางเลน 30

แปรรูปขั้นต้น

      1.5) ส่งเสริมการด าเนนิงานวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป

1 แหง่ 12,000 อ.บางเลน 30

    2) พฒันาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบและขยาย
ผล
      2.1) การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด

1 คร้ัง 6,000 ทกุอ าเภอ 22 นางสาวธิดารัตน์ เต๊ียกค า    1.3 สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน

    1.3 
สนบัสนนุ     1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด (จังหวัดละ 1 คร้ัง)
     1) 
ประชุม      1.1) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

ละ 20 คน 20 คน 32,400ส านักงานเกษตรจงัหวัด

     
 

     
 24

     
 

     
 

     
 1.1)

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 25 คน 7,250 ส านักงานเกษตรจงัหวัด

     
 

     
 24

     
 

     
 

     
 1.2)

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

2. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนสู่การแข่งขัน   2.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกจิชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร
        1) ประเมินศักยภาพและเพิม่ทกัษะการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 20 ราย 8,000อ.สามพราน และ อ.พุทธฯ 28        2) เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปร
รูปวิสาหกิจชุมชน 2 แหง่ 70,000อ.สามพราน และ อ.พุทธฯ 16        3) ตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต เพือ่เข้าสู่
มาตรฐาน GMP / Primary GMP / 2 แหง่ 8,000อ.สามพราน และ อ.พุทธฯ 31 นางสาวธิดารัตน์ เต๊ียกค า

            ฮาลาล  2.2 พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของวิวาหกิจชุมชนทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร       1) พฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ทีแ่ละ
เกษตรกรด้านการทอ่งเทีย่ว           1.1) เพิม่ทกัษะเกษตรกรในการ
จัดท าแผนบริหารจัดการทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร 10 ราย 8,000 ส านักงานเกษตรจงัหวัด 29       2) พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหม้ี
ศักยภาพพร้อมใหบ้ริการนกัทอ่งเทีย่ว 1 แหล่ง 80,000 อ.สามพราน 25
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       3) เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสู่ธุรกจิ
ท่องเที่ยววิถีเกษตร

1 จังหวัด 50,000 อ.พทุธฯ 25  นางสาวเรวดี บวัเพชร

ก.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
      โครงการยุทธศาสตรจ์ังหวัด

1 โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย

เพ่ือการบริโภคในประเทศและการส่งออก

1.พฒันาการผลิตและการตลาดพชืผัก

และไม้ผล
1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร 200 คน 208,000 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

การพฒันาการผลิตพชืผักและผลไม้ 15 คน/จุด 4,500 เมืองฯ มาบแค  18,24 2

ปลอดภัย 15 คน/จุด 4,500 ทพัหลวง  17,23 1
15 คน/จุด 4,500 ดอนตูม ดอนรวก 5,19,23

15 คน/จุด 4,500 บางเลน ดอนตูม  17,23 1
10 คน/จุด 3,000 พทุธมธฑล คลองโยง 18,23,

30

15 คน/จุด 4,500 ก าแพงแสน ทุง่บวั  17,24 1
15 คน/จุด 4,500 สระพฒันา  17,24 1

ผลไม้ (ส้มโอ) 15 คน/จุด 4,500 สามพราน คลองใหม่ 18  2,14 น.ส.วสุกาญจน์ ปานขริบ

15 คน/จุด 4,500 ไร่ขิง 18  2,14

15 คน/จุด 4,500 บา้นใหม่ 11  1,11

20 คน/จุด 6,000 คลองจินดา 11  1,11

15 คน/จุด 4,500 บางช้าง  4,19
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26

20 คน/จุด 6,000 นครชัยศรี ลานตากฟา้ 26

2. พฒันาการผลิตและการตลาดกล้วยไม้

และไม้ดอกไม้ประดับ

2.1 จัดงานมหกรรมกล้วยไม้ 1 คร้ัง 1,426,600  -  - * นายบญัญัติ บบุผาทอง

ไม้ดอกและไม้ประดับ

2.2 จัดงานประกวดกล้วยไม้พนัธ์ุแทแ้ละอื่นๆ 1 คร้ัง 700,000  -  -  20-24 นายบญัญัติ บบุผาทอง

3. การปอ้งกันความเส่ียงการระบาด 200 คน 82,600 6 อ าเภอ 7 ต าบล
ของศัตรูพชื 

3.1 การจัดการศัตรูพชืเพือ่ลดต้นทนุ

การผลิต

3.1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร 200 คน 82,600

         การปอ้งกันก าจัดศัตรูข้าวแบบ 30 คน 10,800 เมือง หนองปากโลง 30

         ผสมผสาน 30 คน 10,800 ก าแพงแสน ทุง่บวั 23

25 คน 10,800 บางเลน ดอนตูม 4

         การปอ้งกันก าจัดศัตรูข้าวแบบ 25 คน 9,300 บางเลน คลองนกกระทุง 21

         ผสมผสาน 30 คน 9,300 นครชัยศรี ลานตากฟา้ 24

30 คน 10,800 ดอนตูม สามง่าม 18

30 คน 10,800 พทุธมณฑล ศาลายา 15

              - จังหวัดติดตามผลการ 17 คร้ัง 10,000 จังหวัด 23,24, 4,15,
1
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ด าเนนิงานโครงการ 30 8,21

3.1.2 แปลงเรียนรู้การปอ้งกันก าจัด 200 แปลง/คน 100,000 6 อ าเภอ 7 ต าบล

ศัตรูข้าวแบบผสมผสาน 30 แปลง/คน เมือง หนองปาก
โลง

30

30 แปลง/คน ก าแพงแสน ทุง่บวั 23

25 แปลง/คน บางเลน ดอนตูม 4

25 แปลง/คน บางเลน คลองนกกระทุง 21

30 แปลง/คน นครชัยศรี ลานตากฟา้ 24

30 แปลง/คน ดอนตูม สามง่าม 18 นายสุรเชษฐ์  อยู่สวัสด์ิ

30 แปลง/คน พทุธมณฑล ศาลายา 15

3.1.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปอ้งกัน 100 คน 50,000 2 อ าเภอ 2 ต าบล
          ก าจัดศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน 20 คน ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 10

80 คน สามพราน คลองจินดา 5,6,11

              - จังหวัดติดตามผลการ 16 คร้ัง 8,000 จังหวัด 10,5, 12

                ด าเนนิงานโครงการ 6,12

3.1.4 แปลงเรียนรู้การปอ้งกันก าจัด 100 แปลง/คน 100,000 2 อ าเภอ 2 ต าบล

ศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน 20 แปลง/คน ก าแพงแสน ทุง่ขวาง 10 นางสาวล าดวน สระทอง
อนิทร์

80 แปลง/คน สามพราน คลองจินดา 5,6,11

10,5, 12

6,12

3.2 ลดความเส่ียงจากการระบาดของศัตรูผัก

3.2.1 ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ 20 คน 75,400 2 อ าเภอ 2 ต าบล

         โรงเรียนเกษตรกรผักอินทรีย์ 10 คน เมือง บา้นยาง 3,10, 1,8

หนา้ที ่21



ที่ งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

17,24 7,22

10 คน ดอนตูม บา้นหลวง 5,12, 3,17

19,24 24,29

3.2.2 ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ 20 คน 74,500 2 อ าเภอ 2 ต าบล

          โรงเรียนเกษตรกรผัก IPM 10 คน เมือง หนองดินแดง 6,13, 4,11

20,27 18,25

10 คน ก าแพงแสน หนองกระทุม่ 4,11, 2,9

18,25 16,23

              - จังหวัดติดตามผลการ 16 คร้ัง 8,000 จังหวัด

                ด าเนนิงานโครงการ

3.2.3 แปลงขยายผลโรงเรีนเกษตรกรผัก 40 คน/แปลง 150,000 3 อ าเภอ 4 ต าบล

10 คน/แปลง เมือง บา้นยาง
  
3,10,  1,8,
 
17,24

 
15,22

10 คน/แปลง ดอนตูม บา้นหลวง
  
5,12,  3,17,
 
19,26

 
24,28

10 คน/แปลง เมือง หนองดินแดง
  
6,13,  4,11,
 
20,27

 
28,25

10 คน/แปลง ก าแพงแสน หนองกระทุม่
  
4,11,  2,9,
 
18,25

 
16,23

3.2.4 การผลิตศัตรูธรรมชาติในการ 1 ศูนย์ 100,000 28 นายกมล แสงสีงาม

         ควบคุมศัตรูพชื
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จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2.5 เพิม่ศักยภาพศูนย์สนบัสนนุ 1 ศูนย์ 207,700 28 นายกมล แสงสีงาม

การผลิตสารชีวภัณฑ์จังหวัดนครปฐม

4. ส่งเสริมเกษตรผลิตปุย๋หมักจากผักตบชวา 12 จุด 1,604,400 30

4.1 จัดซ้ือเคร่ืองย่อยผักตบชวาและเคร่ืองอัดปุย๋หมัก นางสาวล าดวน สระทอง
อนิทร์

1.เคร่ืองย่อยผักตบชวา จ านวน 12 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 65,700  บาท เปน็เงิน 788,400 บาท

2. เคร่ืองอัดเม็ดปุย๋หมัก จ านวน 12 เคร่ือง

เคร่ืองละ 68,000 บาท 

เปน็เงิน 813,000 บาท

โครงการยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช

ปลอดภัย เพ่ือการบริโภคภายในและ

ส่งออก

1.1 จัดประชุม/สัมมนาเจ้าหนา้ที่ 100/1 คน/คร้ัง 46,700 จังหวัด 20 นางสาววสุกาญจน์  ปานขริบ

      และเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ
1.2 พฒันาบคุลากรสู่การเปน็ 80 คน 365,500         25-27 นายวราวุธ   สุวรรณรัตน์

"ผู้จัดการ" งานส่งเสริมและพฒันา

การผลิตสินค้าเกษตรทีส่ าคัญของ

กลุ่มจังหวัด

1.3 การจัดท าแปลงต้นแบบการ 2 กลุ่ม 399,000 1 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

จ.ก าแพงเพชรและตาก
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จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ลดต้นทนุการผลิตข้าว 1 กลุ่ม 199,500 บางเลน หนิมูล

      ในรูปกลุ่มแบบครบวงจร 1 กลุ่ม 199,500 นครชัยศรี แหลมบวั

1.4 สนบัสนนุการเพิม่มูลค่าผลผลิต 1 จังหวัด 142,500  -  - 1 นางอไุรวรรณ ทองบัวศิริไล

      สินค้าเกษตรใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม

      สถาบนัเกษตรกรและเครือข่าย

1.5 จัดงานมหกรรมจ าหนา่ยสินค้า  1 / 5 คร้ัง/วัน  - จ.กาญจนบรีุ  28-30 1 นางสาวธิดารัตน์  เต๊ียกค า

       เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด

       (จ.กาญจนบรีุ เจ้าภาพหลัก

      งบประมาณ 4,598,000 บาท)

1.6 จัดท าเอกสารสรุปผลการ 100 เล่ม 35,000       31 นางสาววสุกาญจน์  ปานขริบ

      ด าเนนิงานโครงการ
ก 3 โครงการตามงบพัฒนาท้องถ่ิน

 -

ข. งานตามภารกิจพ้ืนฐาน
1 จัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวม 1 คร้ัง  1-28  1-30  1-30 น.ส.สุทัศวลี  เครือวัลย์

ของจังหวัดนครปฐม (GPP)

2 ตรวจสอบและอนมุัติรายงานภาวะ 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.สุทัศวลี  เครือวัลย์

การผลิตพชื(รต.01 และรต.02)

3 การจัดการข้อมูลเว็บไซต์ 1 ระบบ  15-20 น.ส.สุทัศวลี  เครือวัลย์

ส านกังานเกษตรจังหวัดฯ

4 จัดท าข้อมูลสถิติการปลูกพชื 1 คร้ัง  15-30 น.ส.สุทัศวลี  เครือวัลย์

5 ประสานงานการประชุมเกษตรอ าเภอ 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายวราวุธ   สุวรรณรัตน์
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โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

6 ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (MM) 12  คร้ัง 31 30 30 31 28 31 30 31 30 31 31 30 นายวราวุธ   สุวรรณรัตน์

7 กิจกรรมการปฏิบติังานตามระบบ 7 นายวราวุธ   สุวรรณรัตน์

ส่งเสริมการเกษตร (MRCF)

8 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.)

 - จัดท าแผนพฒันาการเกษตรระดับต าบล 1 คร้ัง ทกุ ศบกต. 30 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

 - ระบบจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ศบกต.ประจ าปี 12 เดือน ทกุ ศบกต. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

 - รายงานข้อมูลผลการด าเนนิงานของศบกต. 12 คร้ัง ทกุ ศบกต. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

   ตามระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล(ศ.02)

9 งานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตร

 - จัดท าข่าวเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 84 ข่าว 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

    งานส่งเสริมการเกษตร

 - รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 1 คร้ัง 25 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

   ส านกังานเกษตรจังหวัดนครปฐม
10 การคัดเลือกเกษตรกรสถาบนัเกษตรกร 7 ประเภท 1

ทีม่ีผลงานเด่น
11 จัดการ Facebook สนง.กษจ.นฐ 12 เดือน  1-30  1-30  1-30  1-30  1-28  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

12 รายงานข่าวประชาสัมพนัธ์ 12 เดือน 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

(reportnews.doae.go.th)
บนัทกึหลักฐานการเผยแพร่ฯ

13 รายงานความคิดเหน็ของผู้มาใช้บริการ 12 เดือน 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

14 สรุปข้อมูลสถานทีศึ่กษาดูงาน 1 คร้ัง 19
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ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ด้านการเกษตรของสนง.กษจ.นฐ
15 จัดท าแผนปฏิบติังานส านกังานเกษตรจังหวัด 1  คร้ัง  1-10 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

รายปี
16 อนมุัติจัดสรรงบประมาณ/โครงการ 3 แผน  1-30  1-10 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

17 จัดท าแผน/ผลปฏิบติังาน 4 คร้ัง 25 30 30 30 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

ตามแบบกระทรวง(ผป.และตผจ.)
18 การด าเนนิงานตามตัวชี้วัดจังหวัดฯ 3 คร้ัง 31 30 30 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

19 การด าเนนิงานตามตัวชี้วัด 1 ระบบ 31 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

กรมส่งเสริมการเกษตร(กสก.)
20 รายงานผลการด าเนนิงานและการเบกิจ่าย 12 คร้ัง 30 30 30 30 28 30 30 30 30 30 30 30 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

งบประมาณโครงการระบบ E-Project
21 เสนอค าของบประมาณป ี2560 1  คร้ัง 10 นางพลัศริญญา อมรพันธ์ุศักด์ิ

22 รายงานการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บวัเพชร
23 ติดตามงานอาสาสมัครเกษตร 7 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บวัเพชร
24 ติดตามงานเกษตรหมู่บา้น 6 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บวัเพชร
25 การจัดการความรู้ 2 คร้ัง 30 30 นายวราวุธ   สุวรรณรัตน์

26 รายงานผลการเพาะปลูกพชืฤดูแล้ง 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายพเิชฎฐ์  นามเตียน

ปเีพาะปลูก 2558/2559
27 ขึน้ทะเบยีนผู้ปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก 12 เดือน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.สุทัศวลี  เครือวัลย์

ค. งานที่ได้รับมอบหมาย
1 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

(กระทรวงมหาดไทย) การผลิต

2 การด าเนนิงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพนัธ์ุ 12 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายพิเชษฏ์  นามเตียน
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ที่ งบประมาณ

จ านวน หน่วยวัด (บาท) อ าเภอ ต าบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน/วิธีการ

ปริมาณงาน สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา(ระบุวันที่ด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้าวชุมชน (กรมการข้าว)

3 รายงานผลสรุปสถานการณ์ ข่าวรายไตรมาส 4  คร้ัง 5 5 5 5 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
4 รายงานการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติ 4  คร้ัง 4 4 4 4 น.ส.เชาวนีฐ์  โคมแกว้

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
(กระทรวงมหาดไทย)

5 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 12 คร้ัง  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30  1-30 นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์

(กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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