
กิจกรรม กิจกรรม
หลัก รอง เกษตรกร พ้ืนท่ี อบรม งบประมาณ วัสดุเกษตร/วิทย์ งบประมาณ เบ้ียเล้ียง/เช้ือเพลิง รวมงบประมาณ แผนด าเนินงาน

(รหัส) (รหัส) (รหัส) (รหัส) (ราย) (อ าเภอ) (รุ่น/ราย) (บาท) เวภัณฑ์ (บาท) (บาท) (บาท) (เดือน) แล้วเสร็จ คงเหลือ อบรม (บาท) วัสดุเกษตร/วิทย์ เบ้ียเล้ียง/เช้ือเพลิง (บาท) รวม (บาท) ร้อยละ
 -  -  - โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือและกระบือ

 - เยาวชนคนรักควายในโรงเรียน 8 ราย วัฒนานคร 1/8 6,100 -  -  - 6,100 ธ.ค.61 1 วัน
 - เครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือบบ Intensive Farm 10 กลุ่ม 20 ราย ทุกอ าเภอ 1/20 9,200 14,000  -  - 23,200 ธ.ค.61 1 วัน

 รวม 15,300 14,000 29,300
 -  -  - พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ปีก 1 วัน

 - ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์ปีก 10 ราย อรัญประเทศ  1/10 4,100 12,500  -  - 16,600 ม.ค.61
หลักสูตร GFM

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 1 วัน
 - หลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 20 ราย ทุกอ าเภอ 1/20 6,600  -  - 1,000 7,600 ธ.ค.61
 - ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์  20 - 25 ราย ทุกอ าเภอ ส่ง มี.ค.62

4 โครงการคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 - กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 1 กลุ่ม
 - อาสาปศุสัคว์ดีเด่น 1ราย

5 เยวชนเกษตรกรไทยไปย่ีปุ่น
6 1 วัน

7

8 เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม ไม่มี
 - Zoning พัมนาระบบโคนม 6 ฟาร์ม อ าเภอโคนม  -  - 30,000  - 2,000 32,000 มี.ค.62

9 เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 25 กลุ่ม 257 ราย ไม่มี
(กระบือ 2 กลุ่ม 16 ราย  -
โคเน้ือ 23 กลุ่ม 241 ราย)

10 โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 2562 

(พ้ืนท่ี 53/N)
11 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 4,500 4,500

ศพก. ศูนย์หลัก (กษ.) 9 ศูนย์ 9 อ าเภอ 9,000 9,000 18,000
ศพก.เคร่ือข่ายปี61 9 ศูนย์ ทุกอ าเภอ 9,000  - 9,000
อบรมเจ้าของศูนย์เครือข่าย(ใหม่) 9 ศูนย์ๆละ1ราย ทุกอ าเภอ 1/9 3,600  -  - 3,600 ธ.ค.61 1 วัน
อบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่าย (ศูนย์ใหม่) 9 ศุนยๆละ10 ทุกอ าเภอ 1/90 36,000  -  - 36,000 ธ.ค.61 1 วัน
คัดเลือกศูนย์ดีเด่นระดับจังหวัด 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 อ าเภอ 2,000 2,000 ต.ค.61
หมวดเงินอุดหนุน(ศูนย์ใหม่) 9 ศูนย์ ทุกอ าเภอ 108,000 ต.ค.61-พ.ย.61

รวม 39,600 20,000 13,500 181,100

1,000 ไร่  -  -  -  -  -  -  -

แบบ ผ. 1

คัดเลือกไปแล้ว จัดท าประกาศเพ่ือใช้เป็นหลักฐานเบิกเงินรางวัล
ไม่มี

นายอ าพันธ์ุ  พ่ึงพา อ าเภออรัญประเทศ

รายละเอียดโครงการ /กิจกรรมงบประมาณปี 2562
การด าเนินงาน

หมายเหตุผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

55,000 55,000อ าเภอท่ีเข้าร่วม - - - -

 -  -  -  -  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมเพ่ือแก้ปัญหานมโรงเรียน ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  -  -  -

1

2

3

โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 1 กลุ่ม 10 ราย

ส่งภายใน 28 ต.ค. 61

11,000 7,000 21,000 ธ.ค.61อรัญประเทศ  1/10 3,000

ล าดับท่ี
แผนงาน โครงการ

เป้าหมาย วิธีการ/งบประมาณ



12 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 80 ราย
 - พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 40 ราย วังน้ าเย็น 1/40 20,400 4,000 24,400 ม.ค.62  2 วัน
 - พัฒนาอาสาสู่ Smart Farmer 20 ราย 1/20 15,000 2,000 17,000 ม.ค.62 3 วัน
 - พัฒนา Smart Farmer  ต้นแบบ  20 ราย 1/20 16,400 2,000 18,400 ม.ค.62 3 วัน

รวม 51,800 8,000 59,800
13 ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์

14 ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่
 - ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (โคเน้ือ) แปลงเก่า โคกสูง 1/50 17,700 17,500  - 3,800 39,000 ม.ค..61
หลักสุตร GFM เบ้ียเล้ียง

15 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดิน

ท ากินของเกษตรกร
16 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อรัญประเทศ 59,000  - 59,000

 - โครงการโรงเรียน ตชด. คลองหาด ค่าวัสดุ 10,000 10,000
 - ค่าก่อสร้าง 20,000 วังน้ าเย็น สนาม 20,000
 - ส่ือเผยแพร่ 22,000 เขาฉกรรจ์ 22,000 ธ.ค.61
 - ขยายผลสู่ชุมชน 5,000 วังสมบูรณ์ 5,000

5 อ าเภอ 11,000
รวม 127,000

17 โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 10 ราย/รุ่น เขาฉกรรจ์

18 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาฯ 30 ราย วัฒนา

19 โครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ 10 ราย ตาพระยา 1/10 3,300 7,800 11,100 ธ.ค.61

20 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เวชภัณฑ์
เป้ามายเกาตรกร 270 ราย 20,100 16,400 36,500 ทุกเดือน
 -เป็นค่าจ้างเหมา 4,000 4,000
รวม 39,000

21 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 80 ราย วังสมบูรณ์ 473,700 473,700

1/6611 โรงเรียน /66 ราย 11,000

ไม่มีเป้าหมาย

 



 



แบบ ผ.2

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย วิธีกำร กำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ
เกษตรกร พ้ืนท่ี อบรม จัดซ้ือ/จัดหำวัสดุ แผนด ำเนินงำน

(รำย) (อ ำเภอ) รุ่น/รำย อบรม (เดือน) จัดซ้ือ (เดือน) แล้วเสร็จ คงเหลือ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์

1 โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเน้ือและกระบือ
 - เยาวชนคนรักควายในโรงเรียน 8 ราย อ.วัฒนานคร  1 รุ่น/8 ราย ค่าซ้อมแซมอุปกรณ์/บ ารุงศูนย์  พ.ย. 61 ไม่มี นักเรียน
 - เครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือแบบ 10 กลุ่ม 20 ราย ทุกอ าเภอ  1 รุ่น /20 ราย แร่ธาตุ  ธ.ค. 61  พ.ย. 61
   Intenstive farm

2 ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์ปีก 1 กลุ่ม 10 ราย อรัญประเทศ  1 กลุ่ม/10 ราย ตาข่าย/ท่ีใส่น้ า/ท่ีใส่อาหาร  ม.ค. 62  พ.ย. 61 ต.ผ่านศึก
3 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

 - หลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 1รุ่น/20 ราย สนง.ปศจ.สก 1รุ่น/20 ราย ไม่มี  ธ.ค. 61 ไม่มี ทุกอ าเภอ
 - ประกันภัยอุบัติเหตุอาสาปศุสัตว์ 20-25ราย ส่งกรมฯ มี.ค.62

4 โครงการคัดเลือกเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ด าเนินการแล้ว

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายฯและการผลิต 1 กลุ่ม /10 ราย อรัญประเทศ  1 รุ่น/ 10 ราย ยาถ่ายพยาธิแบบกิน/วัสดุการเกษตร  ธ.ค. 61 พ.ย. 61
การตลาด (แพะ)

6 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับการเกษตร
ในพ้ืนท่ีเหมาะสม (Zoning โคนม)

7 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับการเกษตร 25 กลุ่ม
ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม(Agri-Map) 257 ราย

8 โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีส าหรับปลูกพืช 1,000 ไร่
อาหารสัตว์ ปี 62  (S3/N)

9 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)

ศพก. ศูนย์หลัก (กษ.) 9 ศูนย์ 9 อ าเภอ สนับสนุนวัสดุการเกษตร พ.ย.61 
ศพก.เคร่ือข่ายปี61 9 ศูนย์ ทุกอ าเภอ  - สนับนุนวัสดุการเกษตร พ.ย.61
อบรมเจ้าของศูนย์เครือข่าย(ใหม่) 9 ศูนย์ๆละ1ราย ทุกอ าเภอ  - อบรม ม.ค. 62 ไม่มี
อบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่าย (ศูนย์ใหม่) 9 ศุนยๆละ10 ทุกอ าเภอ  1 รุ่น  90 ราย อบรม ม.ค.62 ไม่มี
คัดเลือกศูนย์ดีเด่นระดับจังหวัด 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 อ าเภอ วัสดุการเกษตร พ.ย.61
หมวดเงินอุดหนุน(ศูนย์ใหม่) 9 ศูนย์ ทุกอ าเภอ อ าเภอประเมินศูนย์ใหม่ตามแบบฯ/เกษตรกรจัดซ้ือตามระเบียบกรมฯ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

อ าเภอท่ีอยู่ใน Zonning By-agri-map ท่ี พ.ด.รับรอง รอเป้าหมายให้ชัดเจน

 6 ฟาร์ม อ าเภอโคนม ไม่มี สนับสนุนวัสดุการเกษตร/วิทย์ ไม่มี พ.ย.61 ไม่มีอบรม

อ าเภอท่ีท าโครงการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ผลกำรด ำเนินงำน



10 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  1มี.ค. 62 ก.พ.62
(Smart Farmer)
 - พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (โคนม) 40 ราย วังน้ าเย็น 1 รุ่น /40 ราย แร่ธาตุ 1มี.ค.62 ก.พ.62
 -พัฒนาอาสาปศุสัตว์ Smart Farmer 20 ราย วังน้ าเย็น 1รุ่น /20 ราย แร่ธาตุ  1มี.ค.62 ก.พ.62
 -พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 20 ราย วังน้ าเย็น 1รุ่น /20 ราย แร่ธาตุ  1มี.ค.62 ก.พ.62

11 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 แปลง 50 ราย อ าเภอโคกสูง 1 รุ่น /50 ราย แร่ธาตุ,ถังหมัก,ยาถ่ายพยาธิ 22 ธ.ค.61 พ.ย. 61
(โคเน้ือ) ปี 2561

12 โรงเรียน ตชด. 11 โรง อรัญประเทศ 

 - อบรมท่ี..................... เขาฉกรรจ์ 1 รุ่น /66 ราย สนับนุนวัสดุการเกษตร ธ.ค.61 พ.ย. 61
 - คัดเลือโรงเรียนขยายผล 1 ร.ร. วังสมบูรณ์ ไม่มี วัสดุการเกษตร 5,000 ไม่มี พ.ย.61

คลองหาด/วังน้ าเย็น

 ใน 5  อ าเภอ

13 พ้ืนราบเชิงเขา 30 วัฒนานคร 1/30 แร่ธาตุ รองบ
14 โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 1 รุ่น/ 10 ราย เขาฉกรรจ์ 1/10 เวชภันฑ์ รองบ

15 โครงการส่งเสริมพ้ืนท่ีเฉพาะ (ปชด.) 10 ราย ตาพระยา 1 รุ่น/ 10 ราย เวชภันฑ์ ธ.ค.61 ธค61

16 โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว 6,100 ราย อรัญประเทศ/โคกสูง /วัฒนานคร 3 คร้ัง/6,000 ราย   - ทุกเดือน ไม่มี ส้ินสุด มิ.ย. 62

17 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 80 ราย วังสมบูรณ์ 1/80 ปัจจัยการผลิตรายใหม่ รองบชัดแจน



แบบ ผ. 3

กลุ่มยุทธศาสตร์และ งานนโยบายกระทรวง
สารสนเทศ เกษตรและสหกรณ์

ตุลาคม  1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.ท าความสะอาดและท าลายเช้ือโรคไข้หวัดนก 
คร้ังท่ี 1/2562

1.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม  1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

 2. ค่าจ้างเหมา,เช่าบ้าน,เช่าหน่วย 2.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง
 2. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผลผลิต
พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ )

3. จัดซ้ือรถยนต์,ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์,
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

3.เฝ้าระวังสารตกค้าง (monitoring plan)
3. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   
(ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์)

 4. เบ้ียเล้ียง /น้ ามันเช้ือเพลิง 4.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์

 5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

พฤศจิกายน  1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1.ส ารวจความชุกและระดับภูมิคุ้มกัน FMD ปี61 1.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 2. ค่าจ้างเหมา,เช่าบ้าน,เช่าหน่วย 2.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง

3. จัดซ้ือรถยนต์,ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์,
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

3.เฝ้าระวังสารตกค้าง (monitoring plan)

 4. เบ้ียเล้ียง /น้ ามันเช้ือเพลิง

 5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์

ปฎิทินปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส ท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 61)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือน ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานแสดงประชาสัมพันธ์



 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1. โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงโค 1.เฝ้าระวังโรควัวบ้า (BSE) 1.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 2. ค่าจ้างเหมา,เช่าบ้าน,เช่าหน่วย เน้ือและกระบือ 2.สร้างสถานภาพปลอดโรค EIA ในม้า 2.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง

3. จัดซ้ือรถยนต์,ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์,
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

 - เยาวชนครรักควายในโรงเรียน   - 
เครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือแบบ 
Intensive Farm 3.ส ารวจภูมิคุ้มกันไก่หลังรับวัคซีนคร้ังท่ี1/62 3.เฝ้าระวังสารตกค้าง (monitoring plan)

 4. เบ้ียเล้ียง /น้ ามันเช้ือเพลิง 2. พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 4.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเช้ือด้ือยาในสัตว์

 5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  - หลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์ 5.ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิต
และการตลาดแพะ

4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)

 -อบรมเจ้าของศูนย์เครือข่าย(ใหม่)
 - อบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่าย (ศูนย์ใหม่)

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
 -โครงการโรงเรียน ตชด.
6. โครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

ธันวาคม


