
ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก. งาน/โครงการ
ก.1 โครงการประจําป
งบประมาณกรมสงเสริมการเกษตร

1 โครงการเตรียมความพรอมผลไมไทย 40 ราย 12,000
กาวไกลสูประชาคมอาเซียน
1.1 เตรียมความพรอมเกษตรกรสูมาตรฐาน 40 ราย 16,000 สามพราน 40 นางอุไรวรรณ
     ASEAN GAP
1.2 พัฒนาเกษตรกรสู ASEAN GAP 10 ราย 12,000 สามพราน 10 ทองบัวศิริไล

2  โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
 สูมาตรฐาน(ไมผล)
2.1 ไมผล นางอุไรวรรณ
2.1.1 ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

350 ราย 168,000 ทองบัวศิริไล
         การผลิตไมผลคุณภาพดี 30 ราย 18,000 สามพราน บางชาง 30
         ผานกระบวนการเรียนรู 30 ราย 18,000 สามพราน บางชาง 30

(ลําไย มะมวง สมโอ ชมพู พุทรา ฝรั่ง) 30 ราย 18,000 สามพราน คลองใหม 30
    และศึกษาดูงานเกษตรกร) 20 ราย 12,000 สามพราน ตลาดจินดา 20

20 ราย 12,000 สามพราน ตลาดจินดา 20
30 ราย 18,000 สามพราน คลองจินดา 30
30 ราย 18,000 สามพราน คลองจินดา 30
30 ราย 18,000 สามพราน บานใหม 30

แผนปฎิบัติงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   ประจําปงบประมาณ 2557

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ
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40 ราย 24,000 พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 40
20 ราย 12,000 นครชัยศรี บางพระ 20
20 ราย 12,000 นครชัยศรี โคกพระเจดีย 20
50 ราย 30,000 นครชัยศรี สัมปทวน 50

2.2.2 อบรมเกษตรกร เรื่อง ระบบการ 20 ราย 8,000 สามพราน บางชาง 20 นางอุไรวรรณ
         ผลิตตามมาตรฐาน GAPพืช ทองบัวศิริไล
         และทัศนศึกษาดูงาน

3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 85 ราย 57,000 นางสาวบุษกร
สูมาตรฐาน (สมุนไพร) ฟตประยูร
3.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรหลักสูตร 60 คน 12,000 เมืองฯ 60
     การเตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐาน บางเลน
     การผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร 1 วัน
     2 กลุม ๆ ละ 30 คน

3.2 ถายทอดความรูแกเกษตรกร 25 ราย 15,000 กําแพงแสน 25
      หลักสูตรการผลิตและการปรับปรุง
      คุณภาพสมุนไพร 1 วัน ดูงาน 1 วัน

3.3 พัฒนากลุมผุผลิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 1  กลุม 30,000 กําแพงแสน 1
     พืชสมุนไพร
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4 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 140 ราย 69,000 นางอุไรวรรณ
สูมาตรฐาน(พืชผัก) ทองบัวศิริไล
4.1 จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยและ GAP
4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรูสําหรับ 140 ราย 69,000
        เกษตรกร 20 ราย 8,000 เมือง ทัพหลวง 20

20 ราย 8,000 เมือง โพรงมะเดื่อ 20
20 ราย 8,000 กําแพงแสน หวยหมอนทอง 20
20 ราย 8,000 กําแพงแสน ทุงกระพัง

โหม
20

20 ราย 8,000 บางเลน บางหลวง 20
20 ราย 8,000 ดอนตูม สามงาม 20
20 ราย 8,000 นครชัยศรี แหลมบัว 20

4.1.2 พัฒนากลุมผูผลิตผักปลอดภัย 1 กลุม 13,000 เมือง ทัพหลวง 1
         จากสารพิษ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 514 ราย 48,400 นายสุวิทย  ชาวอุทัย
สูมาตรฐานดานความปลอดภัยจากสารเคมี
5.1 เสวนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 14 ราย 8,400 สนง.กษจ. 14
5.2 สนับสนุนปจจัยควบคุม 500 ราย 40,000
    แมลงวันผลไมใหเกษตรกร 310 ราย สามพราน 310

150 ราย นครชัยศรี 150
40 ราย พุทธมณฑล 40
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6 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร 210 ราย 164,700 นายสุรเชษฐ
จากการระบาดศัตรูพืช อยูสวัสดิ์
6.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยจัดการ 7 ศูนย 94,500
    ศัตรูพืชชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู 1 ศูนย 13,500 กําแพงแสน กระตีบ 1 กระตีบ
    ดานการควบคุมศัตรูพืช 1 ศูนย 13,500 บางเลน บางภาษี 1 บางภาษี
    จํานวน 3 ครั้งๆละ 30 ราย 1 ศูนย 13,500 ดอนตูม สามงาม 1 สามงาม

1 ศูนย 13,500 นครชัยศรี ลานตากฟา 1 ลานตากฟา
1 ศูนย 13,500 นครชัยศรี แหลมบัว 1 แหลมบัว
1 ศูนย 13,500 สามพราน กระทุมลม 1 กระทุมลม
1 ศูนย 13,500 พุทธมณฑล คลองโยง 1 คลองโยง

6.2 สนับสนุนวัสดุสําหรับการฝกอบรม 14 ราย 4,200 14
     ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใหประธาน
    และสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

6.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณสําหรับผลิต 7 ศูนย 35,000
     ขยายศัตรูธรรมชาติ ใหศูนยจัดการ 1 ศูนย 5,000 กําแพงแสน กระตีบ 1
     ศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย 5,000 บางเลน บางภาษี 1

1 ศูนย 5,000 ดอนตูม สามงาม 1
1 ศูนย 5,000 นครชัยศรี ลานตากฟา 1
1 ศูนย 5,000 นครชัยศรี แหลมบัว 1
1 ศูนย 5,000 สามพราน กระทุมลม 1
1 ศูนย 5,000 พุทธมณฑล คลองโยง 1
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6.4 จัดอบรมเก่ียวกับการปองกัน และ 7 ราย 7,000 7
     กําจัดศัตรูพืชใหแกเจาหนาท่ีอารักขาพืช
     ระดับอําเภอ จํานวน 2 ครั้ง

6.5 จัดการคัดเลือกศูนยจัดการศัตรูพืช 1 กิจกรรม 10,000 1
      ชุมชนดีเดนระดับจังหวัด

6.6 แปลงตนแบบในการติดตาม 7 แปลง 14,000
       สถานการณศัตรูพืช 1 แปลง 2,000 กําแพงแสน กระตีบ 1

1 แปลง 2,000 บางเลน บางภาษี 1
1 แปลง 2,000 ดอนตูม สามงาม 1
1 แปลง 2,000 นครชัยศรี ลานตากฟา 1
1 แปลง 2,000 นครชัยศรี แหลมบัว 1
1 แปลง 2,000 สามพราน กระทุมลม 1
1 แปลง 2,000 พุทธมณฑล คลองโยง 1

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 100 ราย 265,000 นายบัญญัติ
สินคาเกษตร(กลวยไม) บุบผาทอง
7.1 สงเสริมการผลิตกลวยไมคุณภาพ
7.1.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกร 100 ราย 120,000 100
       ท่ีเขาสูระบบ GAP
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7.1.2 จัดประชุมเกษตรกรระดับจังหวัด 1 จังหวัด 15,000 1
       เพ่ือช้ีแจงโครงการ ติดตามผล และ
       วิเคราะหผลการดําเนินงาน
7.2 สงเสริมการผลิตกลวยไมนอกฤดู
7.2.1 จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตกลวยไม 1 แปลง 1
        นอกฤดู
7.3 สงเสริมการสรางคลัสเตอรกลวยไมท่ีเขมแข็ง
7.3.1 จัดประชุมวิเคราะหและหาแนวทาง 1 กลุม 1 1 1
       พัฒนาคลัสเตอร
7.3.2 จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 1 กลุม 1
       คลัสเตอร

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 250 ราย 136,000
สินคาเกษตร(มะพราว)
8.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพราว 250 ราย 136,000

(มะพราวนํ้าหอม) 25 ราย 13,600 สามพราน สามพราน 25 นางอุไรวรรณ
25 ราย 13,600 สามพราน คลองใหม 25 ทองบัวศิริไล
25 ราย 13,600 สามพราน คลองจินดา 25
25 ราย 13,600 สามพราน ตลาดจินดา 25 สามพราน
25 ราย 13,600 สามพราน บานใหม 25
25 ราย 13,600 สามพราน หอมเกร็ด 25
25 ราย 13,600 สามพราน บางเตย 25
25 ราย 13,600 สามพราน ไรขิง 25
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25 ราย 13,600 สามพราน บางกระทึก 25
25 ราย 13,600 สามพราน ทรงคนอง 25

9 โครงการจัดระบบการตลาด 30 ราย 15,000 นางอุไรวรรณ
สินคาเกษตรและโลจิสติกส ทองบัวศิริไล
9.1 พัฒนาและถายทอดความรูใหกับ 30 ราย 15,000 เมือง 30
      เกษตรกร

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมสงเสริม 35 ราย 14,000 นางสาวเรวดี
อาชีพการเกษตรและเครือขายในการผลิต บัวเพชร
สินคาเกษตร
10.1 พัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสงเสริม 35 ราย 14,000 สนง.กษจ.นฐ 35
       อาชีพการเกษตร
เมืองนครปฐม 5 ราย
พุทธมณฑล 5 ราย
สามพราน 5 ราย
นครชัยศรี 5 ราย
กําแพงแสน 5 ราย
บางเลน 5 ราย
ดอนตูม 5 ราย
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11 โครงการสงเสริมและพัฒนา 130 ราย 126,500 นางสาวกมลพรรณ
กลุมยุวเกษตรกร พิมพา
11.1 สงเสริมและพัฒนากลุมยุวกษตรกร (ข้ันบมเพาะ)
11.1.1 อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะ 105 ราย 66,500
          กระบวนการกลุมยุวเกษตรกร 15 ราย 6,000 เมืองฯ สระกระเทียม 15

15 ราย 6,000 กําแพงแสน ทุงลูกนก 15
15 ราย 6,000 นครชัยศรี แหลมบัว 15
15 ราย 6,000 ดอนตูม หวยพระ 15
15 ราย 6,000 บางเลน คลองนกกระทุง 15
15 ราย 6,000 สามพราน ทรงคนอง 15
15 ราย 6,000 พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 15

11.1.2 สาธิตและฝกอาชีพการเกษตร 7 กลุม 24,500
          และเคหกิจเกษตร 1 กลุม 3,500 เมืองฯ สระกระเทียม 1
1) คัดเลือกกลุมยุวเกษตรกร 1 กลุม 3,500 กําแพงแสน ทุงลูกนก 1
2) ถายทอดความรูและฝกทักษะ 1 กลุม 3,500 นครชัยศรี แหลมบัว 1
    กระบวนการกลุมยุวเกษตรกร 1 กลุม 3,500 ดอนตูม หวยพระ 1
3) สาธิตและฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร 1 กลุม 3,500 บางเลน คลองนกกระทุง 1
4) ข้ึนทะเบียนจัดตั้งกลุม 1 กลุม 3,500 สามพราน ทรงคนอง 1
5) ประเมินผลและจัดทํารายงาน 1 กลุม 3,500 พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 1
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

11.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหยุวเกษตรกรสูความเปนผูนําดานการเกษตร
11.2.1 อบรมหลักสูตร Young Smart 25 ราย 60,000 25
         Farmer
1) ประชุมทีมงาน และวงแผนการอบรม
2) ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือก
    เกษตรกร
3) จัดการสัมมนาตามแผนท่ีกําหนด
4)ติดตามผลการนําความรูไปปฏิบัติของเกษตรกร
5) สรุปและรายงานผลการอบรม

12 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบาน 85 ราย 41,000 นางสาวเรวดี
เกษตรกร บัวเพชร
12.1 จัดเวทีเช่ือมโยงเครือขายผลิตภัณฑ
       กลุมแมบานเกษตรกรระดับอําเภอ 70 ราย 14,000 ทุกอําเภอ 70

10 ราย 2,000 เมืองนครปฐม 10
10 ราย 2,000 พุทธมณฑล 10
10 ราย 2,000 สามพราน 10
10 ราย 2,000 นครชัยศรี 10
10 ราย 2,000 กําแพงแสน 10
10 ราย 2,000 บางเลน 10
10 ราย 2,000 ดอนตูม 10
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

12.2 จัดเวทีเช่ือมโยงเครือขายผลิตภัณฑ 15 ราย 6,000 จังหวัด 15
       กลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด

12.3 การคัดสรรเกษตรกร/สถาบัน 7 ประเภท 21,000 จังหวัด 7 นางสาวเชาวนี
 เกษตรกรดีเดน โคมแกว

13 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตกร 20 ราย 24,000 นางสาวเรวดี
และแหลงเรียนรูดานเคหกิจการเกษตร บัวเพชร
13.1 อบรมเกษตรกรในแหลงเรียนรูตนแบบ 20 ราย 24,000 สามพราน 20

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 140 ราย 185,445 นางสาวกมลพรรณ
14.1 สนับสนุนกลไกการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
14.1.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริม 2 ครั้ง 61,600 1 1 พิมพา
          วิสาหกิจ ชุมชนจังหวัด
1) ประสานงานหนวยงานภาคีเพ่ือนํา
    ประเด็นตางๆ เขาสูการประชุม
2) จัดทําวาระการประชุมและนัดหมายประธาน
3) ขออนุมัติจัดประชุมและจัดทําหนังสือ
    เชิญประชุม
4) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
5) ดําเนินการประชุมและรายงานผลการประชุม
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

14.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม 7 ครั้ง 81,845 เมืองฯ 1
          วิสาหกิจชุมชนอําเภอ ท่ีแตงตั้งโดย กําแพงแสน 1
          คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ นครชัยศรี 1
          ชุมชนจังหวัด
1) ประสานงานหนวยงานภาคีเพ่ือนํา ดอนตูม 1
    ประเด็นตางๆ เขาสูการประชุม
2) จัดทําวาระการประชุมและนัดหมายประธาน บางเลน 1
3) ขออนุมัติจัดประชุมและจัดทําหนังสือเชิญประชุม สามพราน 1
4) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม พุทธมณฑล 1
5) ดําเนินการประชุม
6) จัดทํารายงานการประชุมภายใน 7 วัน

14.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูวิสาหกิจชุมชน
14.2.1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 140 ราย 28,000 140
          กับแหลงเรียนรูวิสาหกิจ
          ชุมชนดีเดน เมืองฯ สวนปาน 10
1) จังหวัดจัดสรรจํานวนวิสาหกิจชุมชนเปาหมายใหอําเภอ เมืองฯ หนองปากโลง 10
2) อําเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเขารวม กําแพงแสน หนองกระทุม 10
    กิจกรรมตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรร กําแพงแสน หวยหมอนทอง 10
3) นําสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนท่ีคัดเลือก นครชัยศรี บางแกวฟา 10
    ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู นครชัยศรี ขุนแกว 10
4) รายงานผลการดําเนินงาน ดอนตูม หวยดวน 10

ดอนตูม ดอนรวก 10
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

บางเลน ดอนตูม 10
บางเลน บางระกํา 10
สามพราน ทรงคนอง 10
สามพราน คลองใหม 10
พุทธมณฑล คลองโยง 10
พุทธมณฑล คลองโยง 10

14.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน 1 ครั้ง 1
       ระดับจังหวัด
1) คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
   ระดับอําเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเขาประกวด
2) ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด
3) สงวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด
   เขาประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต
14.4 คาใชจายในการเก็บขอมูลระบบ
สารสนเทศ 7 อําเภอ 14,000 7
       วิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

15 โครงการสรางขีดความสามารถในการ 90 ราย 86,000 นางสาวเรวดี
แขงขันสําหรับผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป บัวเพชร
15.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตรการจัดการ 90 ราย 36,000 จังหวัดนครปฐม 90
สินคาเกษตรแปรรูปเขาสูประชาคมอาเซียน

10 ราย - เมืองนครปฐม 10
10 ราย - พุทธมณฑล 10
30 ราย - สามพราน 30
10 ราย - นครชัยศรี 10
10 ราย - กําแพงแสน 10
10 ราย - บางเลน 10
10 ราย - ดอนตูม 10

16 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 50 ราย 50,000 นางสาวเรวดี
16.1 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บัวเพชร
16.1.1 อบรมการทําเกษตรสมบูรณตาม 50 ราย 10,000 นครชัยศรี 50
      แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
16.1.2 สนับสนุนปจจัยการผลิต 50 ราย 8,000 นครชัยศรี 50
      ทําเกษตรสมบูรณ
16.1.3 จัดตั้งศาลาเรียนรูโครงการสายใยรัก 2 ชุด 11,000 นครชัยศรี 2
       แหงครอบครัวฯ
16.1.4 สงเสริมกิจกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 7 กลุม 21,000 7

10 ราย 3,000 เมืองนครปฐม
10 ราย 3,000 พุทธมณฑล
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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10 ราย 3,000 สามพราน
10 ราย 3,000 นครชัยศรี
10 ราย 3,000 กําแพงแสน
10 ราย 3,000 บางเลน
10 ราย 3,000 ดอนตูม

17 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 450 ราย 67,500 นางสาวบุษกร
ในพระราชานุเคราะหฯ ฟตประยูร
17.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ เน่ืองใน 150 ราย 20,250 สามพราน 150
     วันคลายวันประสูติพระเจาวรวงศเธอ
     พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
17.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯตามแผนจังหวัด 150 ราย 22,500 พุทธมณฑล 150
17.3 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ เน่ืองในวัน 150 ราย 22,500 เมือง 150
     คลายวันประสูติพระเจาหลานเธอ
     พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ
17.4 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ เน่ืองใน 150 ราย 22,500 นครชัยศรี 150
      วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
      พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
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ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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18 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 105 ราย 54,300 นางสาวเรวดี
เกษตร(อกม.) บัวเพชร
18.1 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร  2/11 ครั้ง/ราย 8,800 เมืองนครปฐม  1/11  2/11
       จังหวัด
      *ประชุมจํานวน 2 ครั้งท่ี
18.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของอาสา 14 คร้ัง 45,500 ทุกอําเภอ 7 7
     สมัครเกษตรหมูบาน(อกม.) 2 ครั้ง 6,500 เมืองนครปฐม 1 1

2 ครั้ง 6,500 พุทธมณฑล 1 1
2 ครั้ง 6,500 สามพราน 1 1
2 ครั้ง 6,500 นครชัยศรี 1 1
2 ครั้ง 6,500 กําแพงแสน 1 1
2 ครั้ง 6,500 บางเลน 1 1
2 ครั้ง 6,500 ดอนตูม 1 1

19 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 300 ราย 80,000 นางสาวเรวดี
(Smart Farmer) บัวเพชร
19.1 สงเสริมและพัฒนา อกม. Existing 200 ราย 8,800  4 อําเภอ
    Smart Farmer ใหเปน Smart Farmer 50 ราย 10,000 สามพราน 50
    ตนแบบ
* ดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกับ MRCF ของอําเภอ 50 ราย 10,000 นครชัยศรี 50

50 ราย 10,000 บางเลน 50
50 ราย 10,000 ดอนตูม 50
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ท่ี งบประมาณ
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19.2 สงเสริมและพัฒนา อกม. Developing 100 ราย 40,000 2 อําเภอ
     Smart Farmer ใหเปน Existing
     Smart  Farmer ตนแบบ 100 ราย 20,000 เมืองนครปฐม 100
    * ดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกับ MRCF 100 ราย 20,000 กําแพงแสน 100
      ของอําเภอ
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ท่ี งบประมาณ
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ก.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
โครงการยุทธศาสตรจังหวัด
1. โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการสงออก
1.1 พัฒนาการผลิตและการตลาดพืชอาหาร
1.1.1 อบรมพัฒนาเจาหนาท่ีและท่ีปรึกษา 80 คน 366,200 80 นายสุวิทย ชาวอุทัย
        เกษตรกร
1.1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนา 500 ราย 300,000 100 200 200 นายสุวิทย ชาวอุทัย
        การผลิตพืชอาหารปลอดภัย เมือง

กําแพงแสน
บางเลน
สามพราน
นครชัยศรี
ดอนตูม
พุทธมณฑล

1.1.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพ่ิม 10/ 200 กลุม/ ราย 120,000 100 100 นางอุไรวรรณ
        ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 4/ 80 กลุม/ ราย เมือง ทองบัวศิริไล

(หนอไมฝรั่ง  ผักใบ และพริก ) 3/ 60 กลุม/ ราย กําแพงแสน

1/ 20 กลุม/ ราย บางเลน
1/ 20 กลุม/ ราย ดอนตูม
1/ 20 กลุม/ ราย พุทธมณฑล

สนง.เกษตรจังหวัด นฐ
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1.1.4 สนับสนุนแปลงเรียนรูการเพ่ิม 10 กลุม 210,000 10 นางอุไรวรรณ
       ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 4/ 80 กลุม/ ราย เมือง ทองบัวศิริไล

(หนอไมฝรั่ง  ผักใบ และพริก ) 3/ 60 กลุม/ ราย กําแพงแสน

1/ 20 กลุม/ ราย บางเลน
1/ 20 กลุม/ ราย ดอนตูม
1/ 20 กลุม/ ราย พุทธมณฑล

1.1.5 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 จุด 106,100 กําแพงแสน ทุงขวาง 1 นางอุไรวรรณ
       ชุมชนในศูนยเพ่ือนพ่ึง(ภา) ทองบัวศิริไล
       วิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย
       แบบครบวงจร

1.2 พัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอ
1.2.1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  10/150 กลุม/ ราย 88,500 120 30 นายบัญญัติ
       สมโอและเสริมสรางความเขมแข็ง 8/ 120 กลุม/ ราย 70,800 สามพราน บุบผาทอง
       ของกลุมเกษตรกร 2/ 30 กลุม/ ราย 17,700 นครชัยศรี

1.2.2 สนับสนุนแปลงเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

10 กลุม 250,000 10 นางอุไรวรรณ
        สมโอคุณภาพ 8/ 120 กลุม/ ราย สามพราน ทองบัวศิริไล

2/ 30 กลุม/ ราย นครชัยศรี
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1.3 พัฒนาการผลิตและการตลาดกลวยไม
      ไมดอกและ ไมประดับ
1.3.1 จัดงานมหกรรมกลวยไม ไมดอก 1 ครั้ง 1,500,000 พุทธมณฑล 1 นายบัญญัติ
        และไมประดับ บุบผาทอง

1.4 พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 409,500
1.4.1 อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิต 90 คน 38,500 90 น.ส.กมลพรรณ
     ทางการเกษตร พิมพา
-อําเภอ/จังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเขารวมโครงการ
-อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.4.2 จัดเวทีชุมชนจัดทําแผนพัฒนากิจการ 140 คน 21,000 140
     วิสาหกิจชุมชน
1.4.3 สนับสนุนบรรจุภัณฑตนแบบ 7 วสช. 350,000
 -อําเภอ/จังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 7
  เขารวมโครงการ
 - ออกแบบบรรจุภัณฑ 7
 - จัดจางจัดทําบรรจุภัณฑ 7
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โครงการยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต 1,370 ราย 1,497,300

พืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและสงออก
1.1 จัดประชุม/สัมมนาเจาหนาท่ี 100 ราย 36,600 100 นางอุไรวรรณ
    และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ทองบัวศิริไล
1.2 จัดการประชุมเช่ือมโยงเครือขายเกษตรกร 170 ราย 74,100 170 นางอุไรวรรณ
    ผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยรวมกับ ทองบัวศิริไล
    ภาคเอกชน
1.3 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิต
    สินคาเกษตรท่ีสําคัญของแตละจังหวัด
    ไดแก
1.3.1 ขาว 300 ราย 127,100 300 นายพิเชฏฐ

20 ราย เมือง ทัพหลวง 20 นามเตียน
20 ราย เมือง มาบแค 20
20 ราย กําแพงแสน หวยขวาง 20
20 ราย กําแพงแสน หวยมวง 20
20 ราย กําแพงแสน ทุงบัว 20
20 ราย บางเลน บางภาษี 20
20 ราย บางเลน บัวปากทา 20
20 ราย บางเลน ดอนตูม 20
20 ราย บางเลน ไทรงาม 20
20 ราย ดอนตูม หวยพระ 20
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20 ราย ดอนตูม ลําเหย 20
20 ราย นครชัยศรี ลานตากฟา 20
20 ราย นครชัยศรี แหลมบัว 20
20 ราย สามพราน บางกระทึก 20
20 ราย พุทธมณฑล คลองโยง 20

1.3.2 ไมผล 50 ราย 74,600 50 นางอุไรวรรณ
ทองบัวศิริไล

1.3.3 พืชผัก 50 ราย 74,600 50 นางอุไรวรรณ
ทองบัวศิริไล

1.3.4 ศึกษาและดูงานดานเทคโนโลยี 100 ราย 441,200 100 นางอุไรวรรณ
     การผลิตพืชเศรษฐกิจของเจาหนาท่ี/ ทองบัวศิริไล
     เกษตรกรแกนนําและกลุมสถาบัน

        เกษตรกร

1.4 จัดทําบรรจุภัณฑสินคาเกษตร 1 จังหวัด 100,000 1 นางอุไรวรรณ
    เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ ทองบัวศิริไล

1.5 การถายทอดความรูและเทคโนโลยี นายกมล แสงสีงาม
    การผลิตเช้ือจุลินทรียชีวภาพเพ่ือใช
    ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
    1.5.1 เช้ือราบิวเวอรเรีย  7/140 กลุม/ราย 72,000

 1/20 กลุม/ราย 7,200 เมือง บานยาง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน สระพัฒนา  1/20
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 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน รางพิกุล  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หวยขวาง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน ทุงบัว  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 บางเลน คลองนกกระทุง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 บางเลน นิลเพชร  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 พุทธมณฑล คลองโยง  1/20

       1.5.2 เช้ือราไตรโคเดอรมา  7/140 กลุม/ราย 72,000
 1/20 กลุม/ราย 7,200 เมือง บานยาง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน สระพัฒนา  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน รางพิกุล  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน หวยขวาง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 กําแพงแสน ทุงบัว  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 บางเลน คลองนกกระทุง  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 บางเลน นิลเพชร  1/20
 1/20 กลุม/ราย 7,200 พุทธมณฑล คลองโยง  1/20

1.6 จัดทําศูนยเรียนรูและพยากรณ  7/140 ศูนย/ราย 220,000
    เตือนการระบาดของแมล  1/20 ศูนย/ราย 22,000 เมือง บานยาง  1/20
    ศัตรูพืชชุมชน  1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน สระพัฒนา  1/20
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 1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน รางพิกุล  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน หนองกระทุม  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน หวยขวาง  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 กําแพงแสน ทุงบัว  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 บางเลน คลองนกกระทุง  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 บางเลน นิลเพชร  1/20
 1/20 ศูนย/ราย 22,000 พุทธมณฑล คลองโยง  1/20

1.7 จัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 1 จังหวัด 50,000 1 นางอุไรวรรณ
    ท่ีผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ทองบัวศิริไล

1.8. การประชาสัมพันธ
1.8.1 จัดงานมหกรรมแสดงและ จําหนาย 1 ครั้ง 1 นางอุไรวรรณ
      สินคาเกษตรปลอดภัยของกลุมจังหวัด ทองบัวศิริไล
8.2 จัดทําเอกสารเผยแพรวิชาการ 500 เลม 75,000 500 นางอุไรวรรณ
     และเทคโนโลยีท่ีใชในการสงเสริม ทองบัวศิริไล
8.3 จัดทําเอกสารสรุปผลงานโครงการ 100 เลม 25,000 200 นางอุไรวรรณ

ทองบัวศิริไล

ก.3 โครงการตามงบพัฒนาทองถิ่น

 -
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ข. งานตามภารกิจพื้นฐาน
1 จัดทําผลิตภัณฑมวลรวม 1 ครั้ง 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย

ของจังหวัดนครปฐม (GPP)
2 ตรวจสอบและอนุมัติรายงานภาวะ 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย

การผลิตพืช(รต.01 และรต.02)
3 การจัดการขอมูลเว็บไซต 1 ระบบ 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว

สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ
4 ติดตามนิเทศงานอําเภอตามระบบสงเสริม 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นวส.ทุกคน

การเกษตร
5 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM) 12  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
6 กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระบบ 7 น.ส.เชาวนี  โคมแกว

สงเสริมการเกษตร (MRCF)
7 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจําตําบล(ศบกต.)
 - จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 1 ครั้ง ทุก ศบกต. 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย
 - ระบบจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ศบกต.ประจําป 12 เดือน ทุก ศบกต. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย
 - รายงานขอมูลผลการดําเนินงานของศบกต. 12 ครั้ง ทุก ศบกต. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย
   ตามระบบจัดเก็บและนําเสนอขอมูล(ศ.02)

8 งานเผยแพรประชาสัมพันธงานสงเสริม
การเกษตร
 - จัดทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธ 96 ขาว 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
    งานสงเสริมการเกษตร
 - รายงานผลการดําเนินงานประจําป 1 ครั้ง 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
 - จัดทําขอมูลสถิติการปลูกพืช 1 ครั้ง 1 น.ส.สุทัศนวลี  เครือวัลย
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โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

9 จัดทําแผนปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรจังหวัด 1  ครั้ง 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์
รายป

10 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ/โครงการ 1 ครั้ง 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์
11 จัดทําแผน/ผลการปฏิบัติงาน 12  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์

สงเสริมการเกษตร และนวส.ทุกคน
12 จัดทําแผน/ผลปฏิบัติงาน 4 ครั้ง 1 1 1 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์

ตามแบบกระทรวง(ผป.และตผจ.)
13 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดจังหวัดฯ 3 ครั้ง 1 1 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์
14 การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 1 ระบบ 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์

กรมสงเสริมการเกษตร(กสก.)
15 รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์

งบประมาณโครงการระบบ E-Project
16 เสนอคําของบประมาณป 2559 1  ครั้ง 1 นางพลัศริญญา อมรพันธุศักดิ์
17 รายงานการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บัวเพชร
18 ติดตามงานอาสาสมัครเกษตร 7 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บัวเพชร
19 ติดตามงานเกษตรหมูบาน 6 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 น.ส.เรวดี   บัวเพชร
20 การจัดการความรู 4 ครั้ง 1 1 1 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
21 รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายพิเชษฏ  นามเตียน

ปเพาะปลูก 2556/2557

ค. งานท่ีไดรับมอบหมาย
1 โครงการผูวาราชการจังหวัดพบประชาชน 12 ครั้ง  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
2 การดําเนินงานศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายพิเชษฏ  นามเตียน

ขาวชุมชน
3 ข้ึนทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 12 เดือน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายพิเชษฏ  นามเตียน

25



ท่ี งบประมาณ
จํานวน หนวยวัด (บาท) อําเภอ ตําบล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการ ปริมาณงาน สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา(เดือน) ผูรับผิดชอบโครงการ

4 รายงานขาวสารเครือขายประชาชน 12  ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว
5 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 4  ครั้ง 1 1 1 1 น.ส.เชาวนี  โคมแกว

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
6 โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2557 2  ครั้ง 1 1 นายพิเชษฏ  นามเตียน
7 งานชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายจินดา  แกวบุบผา
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