
ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรมหลัก เสริมสรางความรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน

1 โครงการเตรียมความพรอมผลไมไทยกาวไกลสูประชาคมอาเซียน 40 ราย 28,000
1.1 เตรียมความพรอมเกษตรกร สามพราน 40 ราย 16,000  เม.ย  เม.ย จังหวัด  - คาใชจายในการจัดฝกอบรม 2 วัน

     สูมาตรฐาน ASEAN GAP

1.2 พัฒนาเกษตรกรสู ASEAN GAP สามพราน 10 ราย 12,000 เมย.-พ.ค.  พ.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดฝกอบรม

   3 ครั้งๆ ละ 2 วัน

ผูรับผิดชอบ

นางอุไรวรรณ  ทองบัวศิริไล

โครงการ/กิจกรรม
สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการสงเสริมการเกษตร (งบกรมสงเสริมการเกษตร) ปงบประมาณ 2557
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
 กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

2  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ไมผล) 350 ราย 218,000
2.1. ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม 350 ราย 210,000

       ประสิทธิภาพการผลิตไมผล สามพราน บางชาง 5 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ  - คาใชจายในการจัดเวทีชุมชน 1 วัน

       คุณภาพดี ผานกระบวนการเรียนรู สามพราน บางชาง 5 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ    คาจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี

       และศึกษาดูงาน สามพราน คลองใหม 5 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ    การผลิตไมผลคุณภาพ ตามระบบ

(ลําไย มะมวง สมโอ ชมพู สามพราน ตลาดจินดา 1 20 ราย 12,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ    GAP ผานกระบวนการเรียนรูแบบ

       พุทรา และฝรั่ง) สามพราน ตลาดจินดา 7 20 ราย 12,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   มีสวนรวม 1วันและศึกษาดูงาน 1วัน
สามพราน คลองจินดา 7 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ (เปนคาวัสดุฝกอบรมและคาเอกสาร

สามพราน คลองจินดา 1 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   ประกอบการอบรม คาอาหารวาง
สามพราน บานใหม 4 30 ราย 18,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   และเครื่องดื่ม คาวัสดุสาธิต

พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 3 40 ราย 24,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร

นครชัยศรี บางพระ 2 20 ราย 12,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   บรรยาย ฯลฯ และคาพาหนะเดินทาง

นครชัยศรี โคกพระเจดีย 5 20 ราย 12,000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ   ศึกษาดูงาน)

นครชัยศรี สัมปทวน 5 50 ราย 30000 มี.ค.- พ.ค. พ.ค. อําเภอ
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

2.2. อบรมเกษตรกร เรื่อง ระบบ 20 ราย 8,000

       การผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช สามพราน บางชาง 5 20 ราย 8,000 เม.ย- พ.ค . พ.ค. อําเภอ  - คาใชจายในการฝกอบรมและดูงาน

       และทัศนศึกษาดูงาน    1 กลุม 20 คนๆละ 2 วัน

(คาวัสดุฝกอบรมและคาเอกสาร

   ประกอบการอบรม  คาวิทยากร
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

   คาอาหารกลางวัน  ฯลฯ

  และคาพาหนะเดินทางศึกษาดูงาน)

ผูรับผิดชอบ

นายบัญญัติ  บุบผาทอง
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (สมุนไพร) 85 ราย 57,000
3.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกร 60 ราย 12,000 จังหวัด  - คาใชจายในการอบรมเกษตรกร
    หลักสูตร การเตรียมความพรอม เมือง บานยาง 1,2,10 30 ราย 6,000  มี.ค.-เม.ย.  มี.ค.  หลักสูตรการเตรียมความพรอมเขาสู

     เขาสูมาตรฐานการผลิตและ บางเลน บางภาษี 7,8 30 ราย 6,000  มี.ค.-เม.ย.  มี.ค.   มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ

     ผลิตภัณฑสมุนไพร   สมุนไพร 1 วัน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน

(คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ

  เครื่องดื่ม คาวิทยากร และอ่ืนๆ)

3.2 ถายทอดความรูแกเกษตรกร กําแพงแสน ทุงขวาง 6 25 ราย 15,000  พ.ค.-มิ.ย.  มิ.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการอบรมเกษตรกร

     หลักสูตรการผลิตและการปรับปรุง    หลักสูตรการผลิตและการปรับปรุง

     คุณภาพสมุนไพร    คุณภาพสมุนไพร 1 วัน/ดูงาน 1 วัน

(คาจัดศึกษาดูงาน เปนคาพาหนะ

  และอาหารกลางวัน)
3.3 พัฒนากลุมผูผลิตเพ่ือปรับปรุง กําแพงแสน ทุงขวาง 6 1 กลุม 30,000  มิ.ย.  มิ.ย. จังหวัด  -สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับปรับปรุง

     คุณภาพพืชสมุนไพร  คุณภาพพืชสมุนไพรท่ีตรงกับปญหา/

 ความตองการเกษตรกร เชนวัสดุการ

 เกษตรและวัสดุอุปกรณหลังการเก็บเกี่ยว

ผูรับผิดชอบ

นางสาวบุษกร  ฟตประยูร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

4  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(พืชผัก) 140 ราย 69,000
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู 140 ราย 69,000

     การผลิตผักปลอดภัย และ GAP

4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู 140 56,000  - คาใชจายในการจัดเวทีชุมชน

        สําหรับเกษตรกร เมือง ทัพหลวง 10 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทาง

เมือง โพรงมะเดื่อ 4 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   การพัฒนาการผลิตพืชผักใหปลอดภัย
กําแพงแสน หวย

หมอนทอง
1 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   จากสารพิษ 1 วัน และจัดกระบวน

กําแพงแสน ทุงกระพังโหม 5 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   การเรียนรูตามประเด็นปญหาและ

บางเลน บางหลวง 14 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   แนวทางการพัฒนาท่ีวิเคราะหไว

ดอนตูม สามงาม 5 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   และระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP

นครชัยศรี แหลมบัว 6 20 ราย 8,000 มี.ค.-พ.ค.  พ.ค. อําเภอ   และศึกษาดูงานแปลงตนแบบ GAP

  1 วัน (เปนคาวัสดุฝกอบรมและ

  คาเอกสารประกอบการอบรม

   คาวัสดุสาธิต  คาอาหารวาง

   และเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน

   คาวิทยากรบรรยาย ฯลฯ

  และคาพาหนะเดินทางศึกษาดูงาน)
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

4.1.2 พัฒนากลุมผูผลิตผัก 1 กลุม 13,000  - คาใชจายในการฝกอบรมและดูงาน

        ปลอดภัยจากสารพิษ เมือง ทัพหลวง 1 กลุม 13,000 มี.ค.-พ.ค. พ.ค.-57 อําเภอ    1 กลุม 20 คนๆละ 2 ครั้ง (2 วัน)

   เปนคาวัสดุฝกอบรมและคาเอกสาร

   ประกอบการอบรม คาอาหารวาง

   และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน

   คาวิทยากร ฯลฯ

   และคาพาหนะเดินทางศึกษาดูงาน

   วงเงิน 8,000 บาท

  - คาวัสดุอุปกรณสําหรับเรียนรูตาม

    ความตองการของเกษตรกร

   เชน เมล็ดพันธุ ปุยอินทรีย

   สารชีวภัณฑ อุปกรณสําหรับการ

  เก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว

  อุปกรณตรวจสอบสารเคมีตกคาง

  วงเงิน 5,000 บาท

(สามารถถัวจายกันได)

ผูรับผิดชอบ

นางอุไรวรรณ  ทองบัวศิริไล

6



ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 514 ราย 48,400
สูมาตรฐานดานความปลอดภัยจากสารเคมี

5.1 เสวนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 14 ราย 8,400  ก.พ.-มี.ค.57  ก.พ.-มี.ค.57 จังหวัด  - คาใชจายการสัมมนา/อบรม

   2 ครั้ง (คาวัสดุฝกผลิตขยาย

   ศัตรูธรรมชาติ ใชงบประมาณ

   จากโครงการลดความเสี่ยง

   เกษตรกรจากการะบาดศัตรูพืช)

5.2 สนับสนุนปจจัยควบคุมแมลงวันผลไม 500 ราย 40,000  ก.พ.-มี.ค.57  ก.พ.-มี.ค.57 จังหวัด  - คาวัสดุควบคุมแมลงวันผลไม

     ใหเกษตรกร สามพราน 310 ราย

นครชัยศรี 150 ราย

พุทธมณฑล 40 ราย

ผูรับผิดชอบ

นายสุวิทย  ชาวอุทัย
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

6 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 210 ราย 164,700

6.1 พัฒนาสมาชิกศูนยจัดการ  7/210 ศูนย/ราย 94,500   - คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ

      ศัตรูพืชชุมชน กําแพงแสน กระตีบ 3  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ  สมาชิกศูนย จัดการศัตรูพืชชุมชน

บางเลน บางภาษี 8  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ  โดยจัดกระบวนการเรียนรูดานการ

ดอนตูม สามงาม 11  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ  ควบคุมศัตรูพืช

นครชัยศรี ลานตากฟา 1  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ  เกษตรกร 30 ราย/ศูนย    ดังน้ี

นครชัยศรี แหลมบัว 2  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ  - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

สามพราน กระทุมลม 2  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ   และเครื่องดื่ม คาวัสดุฝกอบรม

พุทธมณฑล คลองโยง 4  1/30 ศูนย/ราย 13,500  ก.พ.-มิ.ย.  ก.พ.-มิ.ย. อําเภอ   เกษตรกร 30 ราย จํานวน 3 ครั้ง

6.2 สนับสนุนวัสดุอบรมผลิตขยาย 14 ราย 4,200 มี.ค. มี.ค. จังหวัด  - สนับสนุนวัสดุสําหรับการฝกอบรม

     ศัตรูธรรมชาติ   ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใหประธาน

  และสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

6.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณผลิตขยาย 7 ศูนย 35,000 จังหวัด  - คาวัสดุผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ

     ให ศจช. กําแพงแสน กระตีบ 3 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.  ใหศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

บางเลน บางภาษี 8 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

ดอนตูม สามงาม 11 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

นครชัยศรี ลานตากฟา 1 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

นครชัยศรี แหลมบัว 2 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

สามพราน กระทุมลม 2 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

พุทธมณฑล คลองโยง 4 1 ศูนย 5,000 มี.ค. มี.ค.

6.4 อบรม Trainning on the jop 7 คน 7,000  มี.ค.,พ.ค.  มี.ค.,พ.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการอบรมเก่ียวกับการ

  ปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหแก

  เจาหนาท่ีอารักขาพืชระดับอําเภอๆ

   ละ 1 คน  จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี

   คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

  และเครื่องดื่ม คาวัสดุ
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

6.5 จัดประกวด ศจช. ระดับจังหวัด 1 จังหวัด 10,000  มิ.ย.-ก.ค.  มิ.ย.-ก.ค. จังหวัด  - คาเงินรางวัลสําหรับศูนยฯ ท่ี

   ชนะเลิศ การประกวดศูนยจัดการ

   ศัตรูพืชชุมชนดีเดนระดับจังหวัด

6.6 แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 7 แปลง 14,000  ก.พ.-ก.ย.  ก.พ.-ก.ย. จังหวัด  - คาวัสดุท่ีใชในการติดตาม

กําแพงแสน กระตีบ 3 1 แปลง 2,000    สถานการณศัตรูพืชแปลงตนแบบ

บางเลน บางภาษี 8 1 แปลง 2,000

ดอนตูม สามงาม 11 1 แปลง 2,000

นครชัยศรี ลานตากฟา 1 1 แปลง 2,000

นครชัยศรี แหลมบัว 2 1 แปลง 2,000

สามพราน กระทุมลม 2 1 แปลง 2,000

พุทธมณฑล คลองโยง 4 1 แปลง 2,000

ผูรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ  อยูสวัสด์ิ
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(กลวยไม) 100 ราย 265,000
7.1 เสริมสรางความสามารถในการแขงขันกลวยไมไทย

7.1.1 สงเสริมการผลิตกลวยไมคุณภาพ 100 ราย 135,000

7.1.1.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกร ทุกอําเภอ 100 ราย 120,000 มี.ค.-พ.ค.  มิ.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการฝกอบรม 100 ราย

           ท่ีเขาสูระบบ GAP    3 ครั้งๆ ละ 1 วัน

7.1.1.2 จัดประชุมเกษตรกรระดับจังหวัด ทุกอําเภอ 1 จังหวัด 15,000 มี.ค.-พ.ค. พ.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดประชุม

           เพ่ือช้ีแจงโครงการ ติดตามผล    3 ครั้งๆละ 1 วัน

           และวิเคราะหผลการดําเนินงาน

7.1.2 สงเสริมการผลิตกลวยไมนอกฤดู

7.1.2.1 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิต บางเลน 1 แปลง 50,000 ก.พ.-มี.ค.57 มี.ค.-57 จังหวัด  - จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตกลวยไม

           กลวยไมนอกฤดู นอกฤดูหรือปรับปรุงสถานท่ี/วัสดุสาธิต

7.1.3 สงเสริมการสรางคลัสเตอรกลวยไมท่ีเขมแข็ง

7.1.3.1 จัดประชุมวิเคราะห บางเลน 1 กลุม 30,000 มี.ค.,พ.ค., มี.ค.,พ.ค., จังหวัด  - คาใชจายในการจัดประชุม

          และหาแนวทางพัฒนาคลัสเตอร ส.ค.-57 ส.ค.-57     3 ครั้งๆละ 1 วัน

7.1.3.2 จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนา บางเลน 1 กลุม 50,000เม.ย- พ.ค ..57 พ.ค.-57 จังหวัด  - จัดทําแปลงเรียนรู  ปรังปรุงสถานท่ี

          คลัสเตอร    และการเก็บขอมูลแปลงวัสดุสาธิต

ผูรับผิดชอบ

นายบัญญัติ  บุบผาทอง
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(มะพราว) 250 ราย 136,000
8.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 250 ราย 136,000   - คาใชจายในการจัดเวทีวิเคราะห

     มะพราว (มะพราวนํ้าหอม) สามพราน สามพราน 9 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  ปญหา ความตองการฝกอบรม
สามพราน คลองใหม 3 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.

57
มิ.ย.-57 อําเภอ  และแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือ

สามพราน คลองจินดา 7 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  เพ่ิมผลผลิตมะพราวคุณภาพ
สามพราน ตลาดจินดา 5 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.

57
มิ.ย.-57 อําเภอ  10 กลุมๆ ละ 25 คน รวม 250

สามพราน บานใหม 3 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  คนๆละ 100 บาท 1 วัน
สามพราน หอมเกร็ด 1 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.

57
มิ.ย.-57 อําเภอ   - สนับสนุนปจจัยการผลิตในการฝก

สามพราน บางเตย 1 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  ปฏิบัติในแปลงสาธิตการเพ่ิม

สามพราน ไรขิง 2 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  ประสิทธิภาพการผลิตมะพราว
สามพราน ทาตลาด 8 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.

57
มิ.ย.-57 อําเภอ   ตามความตองการจากการ

สามพราน ทรงคนอง 4 25 ราย 13,600 เม.ย.-มิ.ย.
57

มิ.ย.-57 อําเภอ  จัดเวทีวิเคราะหปญหาการเพ่ิม

 ประสิทธิภาพมะพราว ไดแก ตนพันธุ

 มะพราว ปุยอินทรีย ปุยเคมีเชิงเดี่ยว

 พันธุพืชรวมในสวนมะพราว ฯลฯ

 แกแปลงสาธิต กลุมละ 1 แปลง

(5 ไร)แปลงละ 8,100 บาท
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

 - จัดถายทอดความรูและฝกปฏิบัติ
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

 มะพราวนํ้าหอม 10 กลุม

 250 คนๆละ 120 บาท 1 วัน

ผูรับผิดชอบ

นายบัญญัติ  บุบผาทอง

9 โครงการจัดระบบการตลาดสินคาเกษตรและโลจิสติกส 30 ราย 15,000
9.1 พัฒนาและถายทอดความรู เมืองฯ 30 ราย 15,000 พ.ค.-57 มิ.ย.-57 จังหวัด  - คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกร

     ใหกับเกษตรกร  1 กลุม 30 คน 2 วัน
(คาวัสดุฝกอบรมและเอกสาร

 ประกอบการอบรม คาอาหาร

  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

  คาพาหนะ คาวิทยากร ฯลฯ)

ผูรับผิดชอบ

นางอุไรวรรณ  ทองบัวศิริไล
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพ 35 ราย 14,000
การเกษตรและเครือขายในการผลิตสินคาเกษตร
10.1 พัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสงเสริม 35 ราย 14,000 ก.พ. - มิ.ย. ก.พ. - มิ.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดการอบรม

       อาชีพการเกษตร     ดังน้ี

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

 คาอาหารกลางวัน  คาพาหนะ

 สําหรับเกษตรกร  คาสมนาคุณ

 วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ

 คาจางเหมาจัดทําเอกสาร/

 คาจางเหมารถยนต
ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

11 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร 130 ราย 126,500
11.1 สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร (ขั้นบมเพาะ/ตนแบบ) 105 ราย 66,500

(1 อําเภอ 1 กลุมยุวเกษตรกร)

11.1.1 อบรมถายทอดความรู 105 ราย 42,000

          และฝกทักษะกระบวนการ เมืองฯ สระกระเทียม 1 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  - คาใชจายในการอบรมและอุปกรณ

          กลุมยุวเกษตรกร กําแพงแสน ทุงลูกนก 12 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  การประชุมกลมยุวเกษตรกร

นครชัยศรี แหลมบัว 6 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  เชน สมุดบันทึกการปฏิบัติงานและ

ดอนตูม หวยพระ 1 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  กิจกรรม

บางเลน คลองนกกระทุง 11 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  - คาวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติ

สามพราน ทรงคนอง 5 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  ในการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว

พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 4 15 ราย 6,000 พ.ค พ.ค อําเภอ  และเคหกิจเกษตร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

11.1.2 สาธิตและฝกอาชีพการเกษตร 7 กลุม 24,500

         และเคหกิจเกษตร เมืองฯ สระกระเทียม 1 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  - คาวัสดุอุปกรณในการสาธิตและ

กําแพงแสน ทุงลูกนก 12 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  ฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร

นครชัยศรี แหลมบัว 6 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  ดาน งานปลูกพืช งานเลี้ยงสัตว

ดอนตูม หวยพระ 1 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  และงานเคหกิจเกษตร เชน

บางเลน คลองนกกระทุง 11 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  เมล็ดพันธุผัก อุปกรณในการทําแปลง

สามพราน ทรงคนอง 5 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ  เปนตน

พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 4 1 กลุม 3,500 พ.ค พ.ค อําเภอ

11.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหยุวเกษตรกรสูความเปนผูนําดานการเกษตร

11.2.1 อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer 25 ราย 60,000 มี.ค มี.ค จังหวัด  - คาใชจายในการจัดสัมมนา

 และอบรม
ผูรับผิดชอบ

นางสาวกมลพรรณ  พิมพา
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

12 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร 85 ราย 41,000
12.1 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยง เครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกร 85 ราย 20,000

12.1.1 จัดเวทีเช่ือมโยงเครือขาย 70 ราย 14,000  - คาใชจายในการจัดเวทีเช่ือมโยง

          ผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกร เมืองฯ 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ  เครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบานฯ

          ระดับอําเภอ พุทธมณฑล 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ  ดังน้ี

สามพราน 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

นครชัยศรี 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ  คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุอุปกรณ

กําแพงแสน 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร

บางเลน 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ  คาพาหนะสําหรับเกษตรกร

ดอนตูม 10 ราย 2,000 ก.พ. - มี.ค ก.พ. - มี.ค อําเภอ

12.1.2 จัดเวทีเช่ือมโยงเครือขาย เมืองฯ 15 ราย 6,000 เม.ย. - พ.ค. เม.ย. - พ.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดเวทีเช่ือมโยง

         ผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกร  เครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบานฯ

         ระดับจังหวัด   * คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุอุปกรณ

คาจางเหมาจัดทําเอกสาร

คาพาหนะสําหรับเกษตรกร

ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

12.2 การคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 7 ประเภท 21,000

       ดีเดนระดับจังหวัด

12.2.1 เงินรางวัลผูชนะเลิศระดับจังหวัด 7 ประเภท 10,500 มี.ค.-ก.ค.  ก.ค.-ก.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการมอบรางวัลใหแก

   ผูชนะเลิศอันดับ 1 ท้ัง 7 ประเภท

   เงินรางวัลๆละ 1,500 บาท

   จํานวน 7 รางวัล เปนเงิน

   10,500 บาท บาท ประเภท

   คัดสรรมีดังน้ี

   1. สาขาอาชีพทําสวน

   2. สาขาอาชีพทําไร

   3. สาขาอาชีพไรนาสวนผสม

   4. ท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกร

   5. สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร

   6. กลุมยุวเกษตรกร

   7. กลุมแมบานเกษตรกร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

12.2.2 สนับสนุนการเตรียมการคัดสรร 7 อําเภอ 10,500  - คาใชสอยในการคัดสรรเกษตรกร

         เกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเดน เมืองฯ 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ    สถาบันเกษตรกรดีเดน เชน

         ของอําเภอเพ่ือเสนอการคัดสรร กําแพงแสน 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ    คาจัดทําเอกสารรายละเอียด

         ระดับจังหวัด นครชัยศรี 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ    ผลงานประกอบการพิจารณา

บางเลน 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ    คัดสรร

สามพราน 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ

ดอนตูม 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ ผูรับผิดชอบ

พุทธมณฑล 1 อําเภอ 1,500  มี.ค.-ก.ค.  มี.ค.-ก.ค. อําเภอ นางสาวเชาวนี   โคมแกว

13 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตกร 20 ราย 24,000
และแหลงเรียนรูดานเคหกิจการเกษตร
13.1 อบรมเกษตรกรในแหลงเรียนรู สามพราน บางชาง 8 20 ราย 24,000 ก.พ. - มิ.ย ก.พ. - มิ.ย จังหวัด  - คาใชจายในการจัดอบรม

       ตนแบบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

 คาอาหารกลางวัน คาพาหนะสําหรับ

 เกษตรกร  คาสมนาคุณวิทยากร

 คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาจัดทําเอกสาร

ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 140 ราย 185,445
14.1 สนับสนุนกลไกการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

14.1.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริม 2 ครั้ง 61,600 ก.พ.,ก.ค. ก.พ.,ก.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดประชุม

          วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
14.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ 7 คร้ัง 81,845  - คาใชจายในการจัดประชุม

          สงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ เมืองฯ 1 ครั้ง 11,693 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  คณะอนุกรรมการ และผูเขารวม

          ท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการ กําแพงแสน 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  ประชุม รวม 20 คน จํานวน 1 ครั้ง

          สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด นครชัยศรี 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ดอนตูม 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  คาเอกสารประกอบการประชุม

บางเลน 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  คาตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ

สามพราน 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  คาพาหนะผูแทนวิสาหกิจชุมชนฯลฯ

พุทธมณฑล 1 ครั้ง 11,692 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

14.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูวิสาหกิจชุมชน

14.2.1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 140 ราย 28,000  - เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมให

          กับแหลงเรียนรูวิสาหกิจ เมืองฯ สวนปาน 5 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดแลกเปลี่ยน

          ชุมชนดีเดน หนองปากโลง 3 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  เรียนรูกับแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชน
กําแพงแสน หนองกระทุม 4 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

หวยหมอนทอง 1 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ  คาพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ
นครชัยศรี บางแกวฟา 5 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ

ขุนแกว 2 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
ดอนตูม หวยดวน 7 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ

ดอนรวก 4 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
บางเลน ดอนตูม 5 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ

บางระกํา 7 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
สามพราน ทรงคนอง 2 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ

คลองใหม 4 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
พุทธมณฑล คลองโยง 1 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ

คลองโยง 4 10 ราย 2,000 มี.ค. มี.ค. อําเภอ
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

14.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน 1 ครั้ง มี.ค. มี.ค. จังหวัด

       ระดับจังหวัด

14.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

14.4.1 คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล 7 อําเภอ 14,000 มี.ค. มี.ค. จังหวัด คาวัสดุสํานักงานสําหรับจัดทํา

          พ้ืนฐานระบบสารสนเทศ แบบ สวช.01 แบบจัดเก็บขอมูล

          วิสาหกิจชุมชน พ้ืนฐาน และแบบจัดเก็บขอมูลอ่ืนๆ
ในระบบสารสนเทศวิสากิจชุมชน

เชน กระดาษ หมึกพิมพตางๆ
ผูรับผิดชอบ

นางสาวกมลพรรณ  พิมพา
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

15 โครงการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 90 ราย 86,000

สําหรับผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
15.1 อบรมเกษตรกร 36,000 มีค.- มิ.ย. มีค.- มิ.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดการอบรม

       หลักสูตรการจัดการสินคาเกษตร เมืองฯ 90 ราย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

       แปรรูปเขาสูประชาคมอาเซียน เมืองฯ 10 ราย  คาอาหารกลางวัน  คาพาหนะ

พุทธมณฑล 10 ราย  สําหรับเกษตรกร  คาสมนาคุณ

สามพราน 30 ราย  วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ

นครชัยศรี 10 ราย  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร

กําแพงแสน 10 ราย

บางเลน 10 ราย

ดอนตูม 10 ราย

15.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ สามพราน คลองใหม 1 กลุม 50,000 เม.ย. - ก.ค. เม.ย. - ก.ค. จังหวัด  - คาใชจายในการออกแบบ

       สนับสนุนการออกแบบและผลิต    และจัดทําบรรจุภัณฑ

      บรรจุภัณฑเพ่ือใชงานเชิงพานิชย ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน
แผนงาน สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

16 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 50 ราย 50,000
16.1 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

16.1.1 อบรมการทําเกษตรสมบูรณ นครชัยศรี ลานตากฟา 50 ราย 10,000 มีค.- มิ.ย. มีค.- มิ.ย. จังหวัด  - คาใชจายในการจัดการอบรม

         ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

 คาอาหารกลางวัน,คาพาหนะ

 สําหรับเกษตรกร,คาสมนาคุณ

 วิทยากร,คาวัสดุอุปกรณ,

 คาเชาเครื่องขยายเสียง

 คาจางเหมาจัดทําเอกสาร)

16.1.2 สนับสนุนปจจัยการผลิต นครชัยศรี ลานตากฟา 50 ราย 8,000 มี.ค.- มิ.ย. มี.ค.- มิ.ย. จังหวัด  - คาเมล็ดพันธุพืชผัก   ตนกลา

         ทําเกษตรสมบูรณตามแนวทาง  ก่ิงพันธุ   พืชสมุนไพร

         เศรษฐกิจพอเพียง
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

16.1.3 จัดตั้งศาลาเรียนรูโครงการ นครชัยศรี ลานตากฟา 2 ชุด 11,000 มี.ค. - ก.ค. มี.ค. - ก.ค. จังหวัด  - คาจางเหมาจัดทําชุดนิทรรศการ

          สายใยรักแหงครอบครัว  ศาลาเรียนรูโครงการสายใยรัก

 แหงครอบครัวและคาจางเหมาจัดทํา

 ชุดนิทรรศการเคลื่อนท่ีสายใยรักฯ

16.1.4 สงเสริมกิจกรรมอาชีพเสริม 7 กลุม 21,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค.  - คาวัสดุอุปกรณ,คาสมนาคุณ

         เพ่ิมรายได เมืองนครปฐม 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ  วิทยากร ในการเรียนอาชีพเสริม

พุทธมณฑล 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ  เพ่ิมรายได

สามพราน 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ

นครชัยศรี 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ

กําแพงแสน 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ

บางเลน 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ

ดอนตูม 1 กลุม 3,000 ก.พ. - ก.ค. ก.พ. - ก.ค. อําเภอ

*หมายเหตุ กลุมละ 15 ราย ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร

รวม 16 โครงการ 2,269 ราย 1,528,045
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

โครงการที่อนุมัติเพ่ิมเติม
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน
แผนงาน สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

17 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ 450 ราย 67,500

17.1 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี สามพราน คลองจินดา 5 จังหวัด  - คาใชจายดําเนินการจัดงาน

      ในพระราชานุเคราะหฯ เน่ืองในวัน วัดวังนํ้าขาว  โครงการฯ และจัดกิจกรรมโครงการ

      คลายวันประสูติพระเจาวรวงศเธอ  สายใยรักแหงครอบครัว

      พระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายา  * กรมฯอนุมัติงบประมาณ

(9 ธันวาคม)    20,250 บาท  เปาหมาย 150 ราย

  * กําหนดจัดงาน 24 ธ.ค.56

 หมายเหตุ อนุมัติกอนการแจง คง.2

17.2 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี พุทธมณฑล คลองโยง 6 150 ราย 22,500 มี.ค. มี.ค. จังหวัด  - คาใชจายดําเนินการจัดงาน

       ในพระราชานุเคราะหฯ วัดมงคลประชาราม  โครงการฯ และจัดกิจกรรมโครงการ

       ตามแผนของจังหวัด  สายใยรักแหงครอบครัว

 * กําหนดจัดงาน 13 มี.ค.57
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

17.3 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เมืองฯ ดอนยายหอม 3 150 ราย 22,500 พ.ค. พ.ค. จังหวัด  - คาใชจายดําเนินการจัดงาน

      ในพระราชานุเคราะหฯ เน่ืองในวัน อบต. โครงการฯ และจัดกิจกรรมโครงการ

      คลายวันประสูติพระเจาหลานเธอ สายใยรักแหงครอบครัว

      พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ   * กําหนดจัดงาน 22 พ.ค.57

      พระโอรสในพระเจาวรวงศเธอ

      พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา

(29 เมษายน)

17.4 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี นครชัยศรี แหลมบัว 5 150 ราย 22,500 ก.ค. ก.ค. จังหวัด  - คาใชจายดําเนินการจัดงาน

      ในพระราชานุเคราะหฯ วัดโคกเขมา โครงการฯ และจัดกิจกรรมโครงการ

      เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ สายใยรักแหงครอบครัว

      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   * กําหนดจัดงาน 29 ก.ค.57

      สยามมกุฏราชกุมาร (28 กรกฎาคม) ผูรับผิดชอบ

นางสาวบุษกร  ฟตประยูร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

18 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร(อกม.) 105 ราย 54,300
18.1 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร 11 ราย 8,800 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. จังหวัด คาใชจายในการจัดประชุม 2 ครั้ง

       เกษตรจังหวัด ( คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

คาอาหารกลางวัน,คาพาหนะ

สําหรับเกษตรกร,คาวัสดุอุปกรณ

คาจางเหมาจัดทําเอกสาร)

18.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 7 อําเภอ 45,500  - คาใชจายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

       อาสาสมัครเกษตรหมูบาน(อกม.) เมืองฯ 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  เรียนรู (ครั้งละ 15 ราย) ดังน้ี

พุทธมณฑล 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ ( คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

สามพราน 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  คาอาหารกลางวัน,คาวัสดุอุปกรณ

นครชัยศรี 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร)

กําแพงแสน 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ

บางเลน 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ

ดอนตูม 2 ครั้ง 6,500 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ

ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร
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ท่ี งบประมาณ(บาท) แผนการ แผนการ ผูบริหาร รายละเอียดการใชจาย

อําเภอ ตําบล หมู จํานวน หนวยวัด งบดําเนินงาน ดําเนินงาน ใชจายเงิน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ีดําเนินการ เปาหมายชี้วัด

19 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 300 ราย 80,000

19.1 สงเสริมและพัฒนา อกม. 200 ราย 40,000  - คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนา

       Existing Smart Farmer สามพราน 50 ราย 10,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ ( คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

       ใหเปน Smart Farmer ตนแบบ นครชัยศรี 50 ราย 10,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  คาอาหารกลางวัน,คาพาหนะ

     * ดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกับ บางเลน 50 ราย 10,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  สําหรับเกษตรกร,คาวัสดุอุปกรณ

       MRCF ของอําเภอ ดอนตูม 50 ราย 10,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร,

 คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชา

 อุปกรณขยายเสียง)

19.2 สงเสริมและพัฒนา อกม. 100 ราย 40,000  - คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนา

        Developing Smart Farmer เมืองฯ 100 ราย 20,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ ( คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

        ใหเปน Existing Smart Farmer กําแพงแสน 100 ราย 20,000 มี.ค. - มิ.ย. มี.ค. - มิ.ย. อําเภอ  คาอาหารกลางวัน,คาพาหนะ

        ตนแบบ  สําหรับเกษตรกร,คาวัสดุอุปกรณ

      * ดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกับ MRCF  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร,

        ของอําเภอ  คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชา

 อุปกรณขยายเสียง)

ผูรับผิดชอบ

นางสาวเรวดี  บัวเพชร

รวม 19 โครงการ 3,030 ราย 1,729,845
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