
รวม

งบประมาณ  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  มี.ค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  มิ.ย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58
โครงการกรมสงเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน

1 โครงการอาสาสมัครเกษตร 82,016
1.1 กิจกรรม คัดเลือก อกม. และจัดทําบัตร 11,016 11,016

1.2 กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/สราง 21,000 21,000

และพัฒนาสูความเปน Smart Farmer

 ตนแบบ (อกม.)
1.3 พัฒนาความสามารถของ อกม.

(จํานวน 3 เวที)
1.3.1 เวทีท่ี 1 นําเสนอผลงานและ
       มอบเกียรติบัตรให อกม.
1.3.2 เวทีท่ี 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 24,000 24,000
        ประสบการณ
1.3.3 เวทีท่ี 3 สรางเครือขาย อกม. 24,000 24,000
        ระดับจังหวัด
1.4 ประชุมคณะกรรมการ 2,000 2,000
     อาสาสมัครเกษตรจังหวัด

2 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 158,200

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
แผนการใชจายงบประมาณ

งบรายจาย

1 จาก 15



รวม

งบประมาณ  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  มี.ค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  มิ.ย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณ
งบรายจาย

สําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (Zoning)
2.1 ดําเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี

140,000 140,000
     เศรษฐกิจตามความเหมาะสม

     กับศักยภาพของพ้ืนท่ี

2.2 บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนิน 18,200 18,200

     งานโครงการ

3 โครงการเสริมสรางความสามารถในการ 422,000

แขงขันของกลวยไมไทย
3.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรท่ีเขาสู 40,000 40,000

 ระบบ GAP
3.2 จัดทําศูนยเรียนรูการผลิตกลวยไม GAP 250,000 250,000
3.3 จัดทําศูนยเรียนรูการผลิตกลวยไม 50,000 50,000

      นอกฤดู

3.4 ประชุมและดูงานเพ่ือเช่ือมโยง 32,000 32,000

      คลัสเตอรระดับจังหวัด

3.5 จัดทําศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 50,000 50,000

     คลัสเตอร

4 โครงการสงเสริมการใชปุยเพ่ือลดตนทุน 393,425
การผลิต
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งบรายจาย

4.1 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 140,000 140,000

     ของศูนยจัดการดินปุยชุมชน

4.2 จัดทําฐานขอมูลศูนยจัดการดินปุยชุมชน 14,000 14,000

4.3 จัดกระบวนการเรียนรูดานดินปุย 42,000 42,000

       และการใชปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต
4.4 จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิต 42,000 42,000
     การใชปุยเพ่ือ ลดตนทุนการผลิต
     สาธิตการวิเคราะหดิน
     และ ใหคําแนะนําปุย
4.5 จัดทําแปลงเรียนรู ศึกษาการใชปุย 37,425 37,425
      ทางระบบนํ้า
4.6 จัดงานวันเก็บเก่ียว 7,000 7,000
4.7 จัดกระบวนการเรียนรูการผลิต 14,000 14,000
     ปุยอินทรีย
4.8 จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิตการผลิต 42,000 42,000
     และใชปุยอินทรีย
4.9 จัดงานรณรงคการใชปุยอินทรีย 55,000 55,000

5 โครงการตลาดนัดเกษตรกร 84,000
5.1 สถานท่ีจําหนานสินคาเกษตรชุมชน 84,000 84,000

6 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร 180,100
จากการระบาดศัตรูพืช
* พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
6.1 จัดกระบวนการเรียนรูใหแก ศจช.หลัก 12,000 12,000
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รวม

งบประมาณ  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  มี.ค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  มิ.ย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58
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      ท่ีมีศักยภาพระดับดีเดน
6.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหแก 24,000 12,000 12,000
       ศจช.หลักท่ีมีศักยภาพระดับดี
6.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณแก ศจช.หลัก 20,000 10,000 10,000
      ท่ีมีศักยภาพระดับดี
6.4 จัดกระบวนการเรียนรู ใหแก ศจช. 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
      ระดับอําเภอเพ่ือพัฒนาเปน ศจช.หลัก
6.5 สนับสนุนวัสดุอุปกรณแก ศจช. 20,000 20,000
     ระดับอําเภอเพ่ือพัฒนาเปน ศจช.หลัก
         - จัดซื้อวัสดุการเกษตร
6.6 จัดเสวนา เพ่ือพัฒนา ศจช.ระดับจังหวัด 2,100 2,100
6.7 คัดเลือกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน 10,000 10,000

* ปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร
6.8 ตรวจสุขภาพเกษตรกรรวมกับหนวยงาน 4,000 2,000 2,000
     ดานสาธารณสุข
     - ดําเนินการบูรณาการกับขอ 2.1
* จัดทําเขตควบคุมแมลงวันผลไม
   ตามมาตรฐานการสงออก
6.9 พัฒนาเกษตรกรในการใชเทคโนโลยี 20,000 20,000
      รังสีเพ่ือการควบคุมแมลงวันผลไม
6.10 สํารวจ ประเมินสถานการณ 7,500 7,500
6.11 รณรงคลดประชากรแมลงวันผลไม 12,500 12,500
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7 โครงการระบบสงเสริมการเกษตร 62,400
7.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด 15,600 15,600 15,600 15,600

8 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 103,200
สํานักงานเกษตรอําเภอ Smart  Office
8.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและติดตั้งระบบ 103,200

9 โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกร 192,500
เกษตรกร
 * สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร
    ใหมีความเขมแข็ง
9.1 พัฒนาศักยภาพแกนนํา 24,000 24,000
      กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
       กลุมแมบานเกษตรกร
       และกลุมยุวเกษตรกร
9.2 จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
      องคกรเกษตรกร (3ก) สู Smart Group
9.2.1 จัดกระบวนการเรียนรูกลุมสงเสริม
          อาชีพการเกษตร จํานวน 2 ครั้ง
9.2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี 1 16,000 16,000
            กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
            จํานวน 4 กลุมๆละ 20 ราย
9.2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี 2 16,000 16,000
            กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
            จํานวน 4 กลุมๆละ 20 ราย

5 จาก 15



รวม

งบประมาณ  ต.ค.57  พ.ย.57  ธ.ค.57  ม.ค.58  ก.พ.58  มี.ค.58  เม.ย.58  พ.ค.58  มิ.ย.58  ก.ค.58  ส.ค.58  ก.ย.58
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณ
งบรายจาย

9.2.2 จัดกระบวนการเรียนรูกลุมแมบาน
         เกษตรกร จํานวน 2 ครั้ง
9.2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี1 16,000 16,000
             กลุมแมบานเกษตร
            จํานวน 4 กลุมๆ ละ 20 ราย
9.2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี2 16,000 16,000
            กลุมแมบานเกษตร
            จํานวน 4 กลุมๆ ละ 20 ราย
9.2.3 จัดกระบวนการเรียนรูกลุมยุวเกษตรกร
         จํานวน 2 ครั้ง
9.2.3.1 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี 1 16,000 16,000
            กลุมยุวเกษตรกร
            จํานวน 4 กลุมๆ ละ 20 ราย
9.2.3.2 จัดกระบวนการเรียนรู ครั้งท่ี2 16,000 16,000
            กลุมยุวเกษตรกรเกษตร
            จํานวน 4 กลุมๆ ละ 20 ราย
9.3 จัดกระบวนการเรียนรูพัฒนา 48,000 48,000
       Young Smart Farmer
9.4 เผยแพรผลงานเดนของเกษตรกร/ 10,500 10,500
     องคกรเกษตรกรตนแบบ(3ก)
     คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
     ดีเดน และพัฒนาตอยอด องคความรู
     ของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดน
9.5 ประเมินศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพ 14,000 14,000

6 จาก 15
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     การเกษตร  กลุมแมบานเกษตรกร
     และกลุมยุวเกษตรกร

10 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร- 29,000
แปรรูปวิสาหกิจชุมชน
 - ระดับพ้ืนฐาน
10.1 อบรมเกษตรกรดานการเพ่ิมมูลคา 12,000 12,000
       ผลผลิตทางการเกษตรข้ันตน

(กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการผลิตขาว)
10.2 สนับสนุนวัสดุสาธิตและฝกปฏิบัติ 3,000 3,000
 - ระดับพัฒนามาตรฐานการผลิต
   เพ่ือการแขงขันเชิงธุรกิจ
10.3 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 14,000 14,000
การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป
(กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวกับการแปรรูป
อําเภอละ 5 ราย)

11 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 61,600
11.1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริม 30,800 30,800
       วิสาหกิจชุมชนจังหวัด

12 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 108,000
ในพระราชานุเคราะหฯ
12.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 27,000 27,000
       เน่ืองในวันคลายวันประสูติ
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       พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

       ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
12.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 27,000 27,000
        ตามแผนของจังหวัด
12.3 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 27,000 27,000
       เน่ืองในวันคลายวันประสูติ
       พระเจาหลานเธอพระองคเจา
       ทีปงกรรัศมีโชติ
12.4 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 27,000 27,000
       เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ
       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
       สยามมกุฏราชกุมาร

13 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
13.1.1 สนับสนุนปจจัยการผลิต 10,000 10,000
         ในการทํากิจกรรมเกษตร
         สมบูรณเพ่ิมพูนสุขภาพ
13.1.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม 10,000 10,000
          เพ่ือเพ่ิมรายได

โครงการยุทธศาสตรจังหวัด งบดําเนินงาน
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1 โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย 5,530,000
เพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก
1.1 พัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผัก 1,005,450
      และไมผล
1.1.1 อบรมพัฒนาเจาหนาท่ี 357,350 357,350
        และท่ีปรึกษาเกษตรกร
1.1.2 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการ 208,000 208,000
         พัฒนาการผลิตพืชผัก
         และผลไมปลอดภัย
1.1.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตแปลง 383,500 383,500
         เรียนรูการผลิตพืชผัก
         และผลไมปลอดภัย
1.1.4 สัมมนาเช่ือมโยงการผลิตและ 56,600 56,600
        การตลาดพืชผักแบบมีขอตกลง
        ลวงหนา
1.2 พัฒนาการผลิตและการตลาดสมโอ 360,200
1.2.1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 78,000 78,000
         การผลิตสมโอคุณภาพ
1.2.2 สนับสนุนปจจัยการผลิต 282,200 282,200
         แปลงเรียนรูการผลิตสมโอคุณภาพ

1.3.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร 47,600 47,600
         สงเสริมการผสมปุยใชเอง
         เพ่ือลดตนทุนการผลิต

1.3 พัฒนาการผลิตและการตลาดกลวยไม
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1.3.2 การเสริมสรางความเขมแข็ง
         ของกลุม/เครือขายผูปลูกกลวยไม
1.3.2.1 ประชุมช้ีแจงผูนํากลุม 6,000 6,000
             ผูปลูกกลวยไม
1.3.2.2 สนับสนุนปจจัยการผลิต 400,000 400,000
           เพ่ือพัฒนาคุณภาพกลุมผูปลูก
           กลวยไม

1.3.3 จัดงานมหกรรมกลวยไม 1,279,250 1,279,250

          ไมดอก และไมประดับ
1.3.4 จัดงานประกวดกลวยไมไทย 700,000 700,000
          พันธุแทและอ่ืนๆ
1.3.5 อบรมเกษตรกร 26,000 26,000
         หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
         ผลิตไมดอก(บัวตัดดอก)
1.4 การปองกันความเสี่ยงการระบาด
      ของศัตรูพืช
1.4.1 การลดความเสี่ยงการระบาดของ
        ศัตรูขาวโดยชีววิธี
1.4.1.1) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร
           - การควบคุมและปองกัน 108,000 108,000
             การระบาดของศัตรูขาวโดยชีววิธี
          - จังหวัดติดตามผลการ 20,000 8,000 8,000 4,000
             ดําเนินงานโครงการ
1.4.1.2) แปลงเรียนรูการควบคุม 165,000 165,000
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              ศัตรูขาวโดยชีววิธี
             - จังหวัดจัดซื้อวัสดุชีวภัณฑ
               สนับสนุนแปลงเรียนรู
               แกเกษตรกรท่ีเขารับการ
               อบรมตามขอ 1.1 )
1.4.2 การควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม
1.4.2.1) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร 78,000 78,000
            - การควบคุมและปองกัน
              การระบาดของแมลงวันผลไม
              - จังหวัดติดตามผลการ 10,000 10,000
                ดําเนินงานโครงการ
1.4.2.1) แปลงเรียนรูการควบคุม 195,000 195,000
             แมลงวันผลไม
1.4.3 การผลิตเผยแพรสื่อความรูการควบคุม
        ศัตรูพืช
1.4.3.1 จัดทําสื่อโปสเตอรความรู 120,000 120,000
            การควบคุมศัตรูพืช
            ขนาด 17x24 น้ิว (12 เรื่อง)
1.4.4 จัดตั้งศูนยสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ
จังหวัดนครปฐม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
1.4.4.1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 22 รายการ 37,400 37,400
1.4.4.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,000 2,000

(เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิง)
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1.4.4.3 จัดซื้อครุภัณฑ 5 รายการ 100,000 100,000 งบลงทุน
 1) หมอน่ึงความดันสูงฆาเช้ือแบบใชไฟฟา
 2) ตูเข่ียเช้ือ
 3) กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา ระบบดิจิตอล
 4) ตูแชเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
 5) โตะ ขนาด 1.2x2.4 เมตร
1.4.4.4 คาสิ่งกอสราง งบลงทุน
1) กอสรางอาคารศูนยสนับสนุนการผลิต
    ชีวภัณฑ ขนาด 5 x 8 เมตร 300,000 300,000
1.5 พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.5.1 อบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 56,700 56,700
 หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1.5.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณการแปรรูป 140,000 140,000
         ผลผลิตทางการเกษตร
1.5.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ 350,000 350,000
6. พัฒนาระบบการรายงานผลโครงการ
6.1 คาวัสดุคอมพิวเตอร 13,400 13,400
6.2 คาจางจัดทําเอกสารสรุปผล 10,000 10,000
      การดําเนินงานโครงการ

โครงการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด งบดําเนินงาน

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต 1,840,800
พืชปลอดภัย เพ่ือการบริโภคภายใน
และสงออก
1.1 จัดประชุม/สัมมนาเจาหนาท่ีและ 44,200 44,200
      เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
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1.2 การถายทอดเทคโนโลยีพืชท่ีสําคัญ
     ของกลุมจังหวัด (ขาว พืชผัก ไมผล)
1.2.1 สงเสริมการจัดทําแปลงตนแบบ 100,000 100,000
     การลดตนทุนการผลิตขาว
     เพ่ือการสงออก
1.2.2 สงเสริมการเพ่ิมมูลคาผลผลิตสินคา 100,000 100,000
        เกษตรใหแกสมาชิกกลุมสถาบัน
        เกษตรกรและเครือขาย
1.2.3 จัดทําศูนยเรียนรูและพยากรณเตือน 300,000 300,000
        การระบาดของแมลงศัตรูพืช
 - จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุการเกษตร
    สงมอบ ศจช. และรายงานผล
1.2.4 ประชุมเช่ือมโยงระบบการผลิตพืช
        เศรษฐกิจท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด
 - จัดประชุมเช่ือมโยงระบบการผลิตพืช 54,800 54,800
   เศรษฐกิจท่ีสําคัญของกลุมรวมกับ
   ภาคเอกชน
1.2.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน
        เกษตรท่ีสําคัญของกลุมฯ
        ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
1.2.5.1 การเตรียมความพรอมเกษตรกรสู 96,800 96,800
          การตรวจประเมินระบบการผลิต
          ขาว GAP
1.2.5.2 ตรวจประเมินแปลง 320,000 320,000
          โดยผูตรวจประเมินภายนอก
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1.3 การประชาสัมพันธ
1.3.1 การแสดงและจําหนายสินคาเกษตร 500,000 500,000
        ปลอดภัยระดับจังหวัด
1.3.2 จัดกิจกรรมวัน leaning Day 300,000 300,000
1.3.3 จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 25,000 25,000
        โครงการ
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