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ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนเมษายน 2562 
   ครั้งที่ 4/๒๕๖2 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑) ............................................................................................................................. .......... 

................................................................................................................................................ ..............................   
ที่ประชุม............................................................ ....................................................................... . 

 2)  ............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................................................................ .. 

ที่ประชุม....................................................................................................................... ............. 
    ๓)   ........................................................................................................................ ............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ที่ประชุม............................................................ ....................................................................... 

    ๔)   ............................................................................................................................. ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ที่ประชุม.................................................................................................................................. .. 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562           
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
 ที่ประชุม...............................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

     1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
    1.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 เมษายน 2562  ดังนี้ 

รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดเป็นเงิน 40,327,280 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 17,986,503.33 บาท ผูกพัน (PO) 
เป็นเงิน 480,295 บาท คงเหลือเป็นเงิน  21,860,481.67 บาท  ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 44.60 แยกเป็น  
       งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน 
       รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  37,841,880 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 17,559,042.33 บาท 
ผูกพัน (PO) เป็นเงิน 471,715 บาท คงเหลือเป็นเงิน  19,811,122.67 บาท  ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 46.40  
* เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายของมาตรการกรมฯ เป้าหมาย ณ วันที่ 19  เมษายน 2562 ร้อยละ 58.80 * 
       งบเบิกแทนกรมการข้าว 
       รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  1,187,400 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 427,461 บาท ผูกพัน 
(PO) เป็นเงิน 8,580 บาท คงเหลือเป็นเงิน  751,359 บาท  ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 35.99 
        งบเบิกแทนกรมชลประทาน 
         รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  1,298,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

ที่ประชุม..............................................................................................................................                                                          

                                                                                                                      ๒) ผลการเบิกจ่าย...                                                                                                                                  
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    2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม คง.2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 ที่ประชุม..............................................................................................................................                                                                                                                                                                     

 3.2 โครงการตามนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
             ๑) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

ที่ประชุม..............................................................................................................................  
          2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

                  การปรับปรุงการด าเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อม    
อย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร
และโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
        จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรลดการเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร โดยน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม     
จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ให้อ าเภอด าเนินงานตามคู่มือโครงการฯ     
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(http://alc.doae.go.th) ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
ขอให้เบิกจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 2250 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 แจ้งให้อ าเภอทราบแล้ว  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)                                                                         
  ที่ประชุม............................................................ ....................................................................... 

 3) Smart Famer 
       ตามท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอได้ด าเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอให้อ าเภอด าเนินการประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer ต้นแบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และบันทึกลงในระบบ thaismartfarmer.net และจัดส่ง
ให้จังหวัดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (รายละเอียดจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้อ าเภอทราบต่อไป)   
                    ที่ประชุม............................................................ ........................................................................ 
 
 
 
                                                                                                            3.3 ระบบส่งเสริม... 
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   3.3 ระบบส่งเสริมการเกษตร 
        แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้  
  คณะที่ 1 วันที่  7  พฤษภาคม 2562 อ าเภอจุฬาภรณ์ 
    วันที่  8  พฤษภาคม 2562 อ าเภอพิปูน 
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อ าเภอถ้ าพรรณรา 
    มีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ 

คณะที่ 2 วันที่  7  พฤษภาคม 2562 อ าเภอฉวาง 
    วันที่  8  พฤษภาคม 2562 อ าเภอช้างกลาง 
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อ าเภอนาบอน 
    มีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ 

คณะที่ 3 วันที่  7  พฤษภาคม 2562 อ าเภอทุ่งใหญ่ 
    วันที่  8  พฤษภาคม 2562 อ าเภอบางขัน 
    มีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ  

คณะที่ 4 วันที่  7  พฤษภาคม 2562 อ าเภอพระพรหม 
    วันที่  8  พฤษภาคม 2562 อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อ าเภอทุ่งสง 
    มีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ  
หมายเหตุ   เนื่องจากส านักพระราชวังได้ก าหนดวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพืชมงคล 

(วันหยุดราชการ) จึงขอเลื่อนการนิเทศงานฯ ในวันที่ 9 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
ที่ประชุม............................................................ ........................................................................                                                         
3.4 โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 

                           และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                ตามที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช  ได้อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการ
โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ (โครงการนครอาหารปลอดภัย) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้  
         1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ด าเนินงานโดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จ านวน 200 ราย จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 25 
กุมภาพันธ์ 2562 (ด าเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว) และหลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมขั้นพ้ืนฐาน (Participatory Guarantee System : PGS) จ านวน 500 ราย 
จัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 เมษายน 2562 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับรายชื่อ
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วทั้ง 2 หลักสูตร จังหวัดจะจัดส่งให้อ าเภอเพ่ือติดตาม/ประสานงานต่อไป 
           2. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จะด าเนินการจัดงานเชื่อมโยงตลาด
ที่ห้างจังซีลอน  หาดป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562  และจัดงานเชื่อมโยงตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ เซ็นทรัลพลาซาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 –         
1 สิงหาคม 2562 เมื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในโครงการแล้วจังหวัดจะแจ้งให้อ าเภอทราบต่อไป 

ที่ประชุม............................................................ ........................................................................                                                                  
                   3.5 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

                  ผลการบันทึกข้อมูลการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) ประจ าเดือน 
มีนาคม 2562 พบวา่อ าเภอมีการบันทึกข้อมูลครบทุกอ าเภอ                                                               

ที่ประชุม............................................................ ......................................................................  
                                                                                  3.6 การคัดเลือก... 
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3.6 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 
                            ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 

        ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคล 
ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคล
ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้
ความส าคัญและสร้างขวัญก าลังใจ ให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์       
ต่ออาชีพการเกษตร ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
จ านวน 3 ประเภท รวม 7 สาขา ได้แก่ ประเภทเกษตรกรดีเด่น 3 สาขา คือ สาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ 
และสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น 2 สาขา คือ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษา
กลุ่มยุวเกษตรกร และประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 สาขา คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร      
เพ่ือส่งเข้าคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป นั้น   

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดแผนและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผล
การคัดเลือกแต่ละสาขา ดังนี้ 

1. ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 
๑.๑ สาขาอาชีพท าสวน  

อันดับที่ 1 ได้แก่ นายทวี คงพันธ์ ต.ควนทอง อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อันดับที่ 2 ได้แก่ นายบุญเติม ศิริวรรณ ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อันดับที่ 3 ได้แก่ นางรัชนี ชูแก้ว ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
 อันดับที่ 1 ได้แก่ นายวารินทร์ เจริญสุข  ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อันดับที่ 2 ได้แก่ นายประนอม ปราบแก้ว ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อันดับที่ 3 ได้แก่ นายสมทบ หนูหมื่น ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2. ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
อันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งนาใหม่ ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปูน         
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม........................................................................................................................... .......... 
           3.7 ผลการด าเนินการการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร)  

                          ผลการด าเนินการการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร) 
แผนการด าเนินงานทุกอ าเภอต้องด าเนินการวาดแปลงให้ครบตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรทั้ง 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายน 2562 ผลการด าเนินงานพบว่า อ าเภอลานสกา ด าเนินการยังไม่ครบ 100% ของเป้าหมาย   
ที่ได้รับ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

ที่ประชุม........................................................................................................................... .......... 

                                                                               3.8 ผลการด าเนินการ... 
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3.8  ผลการด าเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครัง้ที่ 1 
                           ผลการด าเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
ครั้งที่ 1 ผลการด าเนินการ พบว่าทุกอ าเภอต้องด าเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร เรียบร้อยแล้ว 
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562) 

ที่ประชุม........................................................................................................................... .......... 
3.9 ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒  

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
(รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 

ทีป่ระชุม........................................................................................................................... .......... 
3.10 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

                             โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
                             บรมราชาภิเษก 

.................................................................................................................................................................. ............

....................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. .................................................       
ที่ประชุม............................................................................................................................ ........                                                                                           
๓.11 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........                                            

                      ๓.๑2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ประจ าปี 2562 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้มีการส่งเสริมการผลิตและ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และวางแผนส่งเสริมการผลิตเพ่ิมขึ้นในระยะยาว เพ่ือให้เกษตรกรใช้ปรับปรุงบ ารุง
ดินและลดต้นทุนการผลิตของพืชที่ปลูกอย่างถาวร กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัด
นครศรีธรรมราช วางแผนการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ย อินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช       
ได้วางเป้าหมายการผลิตให้ทุกอ าเภอด าเนินการผลิตเป็นจ านวนเป้าหมายรวม 14,040 ตัน ส าหรับการ     
ตัดยอดการรายงานผลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเดือนเมษายน 2562 สามารถผลิตได้รวม 9,769.7 ตัน และมี
อ าเภอที่รายงานเข้าในระบบแล้วจ านวน 22 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอนบพิต า ที่ยังไม่รายงานเข้าในระบบ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)  

ที่ประชุม........................................................................................................................... ......... 
3.13  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม........................................................................................................................... ......... 

 

                                                                                            ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

ที่ประชุม........................................................................................................................... .........   
๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

....................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                           
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

                           โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 

                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02 เพ่ือการ
ประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ ตามที่ระทรวงการคลัง
เสนอและให้รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการ 

                     ขอแจ้งเรื่องดังกล่าวให้อ าเภอทราบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                           
    ๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

....................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                           
    ๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช  

....................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                           

               ๔.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
....................................................... .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  

ที่ประชุม............................................................ ......................................................................... 

                                                                                      ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ๕.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

....................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                         

                         5.2 กลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
....................................................... .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  
                   ที่ประชุม............................................................ .................................................................. .......                                                                                                                   

    ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
                              1) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 

                                     คณะรัฐมนตรีมีมต ิเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 จ านวน 4.87 ลา้นไร่ เพื่อบรรเทา   
ความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพของเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และให้
เกษตรกรสามารถรักษาศักยภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ (พืชไร่ 
และพืชผัก) ทดแทนการท านาปรังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ความช่วยเหลือ     
ตามพ้ืนที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ และคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 

เงื่อนไขโครงการและกรอบระยะเวลาด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
   ขอให้อ าเภอเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามคู่มือโครงการฯ หลักเกณฑ์ 
วิธีการด าเนินงาน และแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้  

   1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืช (พืชไร่ และพืชผัก) ในช่วงฤดูแล้ง               
ปี 2561/62 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อ
รับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการด าเนินงาน  
   2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา                
ปี 2561/62 ในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามคู่มือโครงการฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รัดกุม และโปร่งใส 

ที่ประชุม..................................................................................................................... 
2) การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร 

            ตามที่เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวดัอ่ืน ๆ 

ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา       
จะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้มีข้อสั่งการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการเสนอแผนงานการป้องกัน 

      แก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตร  
(2) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ประจ าพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการออกตรวจ ภายใต้การก ากับของ
นายอ าเภอ  
 

                                                                                                                                                              (3) ให้อธิบดี... 
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(3) ให้อธิบดีให้การสนับสนุน และติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นท่ี และ 

(4) ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา หากพบว่ามี 
 ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในพ้ืนที่ขอให้รายงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป                              
ขอให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใน     
วันที่ 25 เมษายน 2562  
   2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ  
ทุกวันพฤหัสบดี ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nakhonsri@doae.go.th ทั้งนี้ เริ่มรายงานครั้งแรกภายใน 

วันที่ 25 เมษายน 2562 

   3. ให้เกษตรอ าเภอรว่มกับหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที ่
จัดชุดปฏิบัติการประจ าพ้ืนที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพ้ืนที่เกษตร โดยมี
เครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นหน่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และปลุกจิตส านึกในการไม่เผาเศษซากพืช และวัสดุการเกษตร ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การก ากับของนายอ าเภอ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเอกภาพ 

ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                   
                        ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
....................................................... .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  

ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                     
                    ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
....................................................... .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  

ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                          
              ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 

....................................................... .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................  
ที่ประชุม............................................................ .........................................................................                                                           

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
     ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/๒๕๖2 ตรงกับ 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ที่ประชุม................................................................................................................................ 
 
 
เลิกประชุมเวลา .................. นาฬิกา 

 

 

mailto:nakhonsri@doae.go.th


รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ครั้งที่ 3/๒๕๖2 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายสมโชค  ณ นคร   เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช     ประธาน 
2. นายอนุวัตร  จ าปาทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

แทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
3.  นายส าเริง  แก้วศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4. นายอนุวัต  พานทอง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5.  นายเสถียร  พรประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
6. นางพรทิพย์  ดิษฐศรี   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายจิระ  ช่วยสงคราม  เกษตรอ าเภอลานสกา 
8. นายพิเชษ  เชาว์ช่างเหล็ก  เกษตรอ าเภอพรหมคีรี  
9. นายวินัย  ชนะภัย   เกษตรอ าเภอท่าศาลา 
10. นายชรินทร ์ สุขศิริ   เกษตรอ าเภอนบพิต า 
11. นายกิตติ์ณพงศ์ วงศ์เลี้ยง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอสิชล 
12. นายเชิดชัย  ขนอม   เกษตรอ าเภอขนอม 
13. นายกรวิชญ ์ เชาวลิต   เกษตรอ าเภอปากพนัง 
14. นายสมโชค  ทองเทพ   เกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 
15. นายอุทัย  หมื่นข า   เกษตรอ าเภอหัวไทร 
16. นายประทีป  หนูนุ้ย   เกษตรอ าเภอชะอวด 
17. นายถาวร  เรืองเต็ม   เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18. นายชัยวัต  อินทรณรงค์  เกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
19. นายเสร ี  มีพฤกษ์   เกษตรอ าเภอพระพรหม    
20. นายสุชาต ิ  ทองมาก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอนาบอน   
21. นายวินัย  วรรธนะนาถ  เกษตรอ าเภอทุ่งสง 
22. นายชัชชัย  สุวรรณนิตย์  เกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ 
23. นายสุภัทธ  คงด้วง   เกษตรอ าเภอบางขัน 
24. นางสาวปราณี เพ็งแพ่ง   เกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา 
25. นางสาวสมใจ วงศ์เทพ   เกษตรอ าเภอฉวาง 
26. นางสาวขวัญชนก บุบผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง                                                          
27. นางสุทิพย์  นาคเทวัญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์  
28. นายสุธานิล  หีดสิน   เกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
29. นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว  เกษตรอ าเภอพิปูน 
30. นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
                                                                                                                ผู้เข้าร่วม... 



 
                                                       -๒-                                                                                                                                                                    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวธิติรัตน ์ บุญเต็ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๒. นางธนกาญจน์ รัตโนภาส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๓. นางสาวอรทัย  ทองรักขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๔. นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๕. นางสาวลัฎธิกา ขนอม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
6. นางสาวรัชนีพร แนมจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นางกาญจนา  นราฤทธิพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางสมบุญ  โชติเชย   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นางสาวณัฐินี      คงสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางสุภาภรณ์ รอดแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นางนภาลัย   ใสหนู   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นางสาวจิราพร วิบูลย์ศิลป์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางสาวณิชาภัทร ส้มเกตุ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. นางสุทธิรา  พงษ์สุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นายกฤชสร  ธรรมจง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางกิ่งกาญจน์ หนูคง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นางสุตาภัทร          ชูแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางสาวดวงใจ  ทองเนื้อหา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวรภัทร วงศ์สมบูรณ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นายสมชาย   เขียวตี๋   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวสุลียว์รรณ จัติกุล   เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางเสาวรรณ ี ซุนอินทร์  เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางวนสา  สมศักดิ์   เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวจรินทร ์ ทองเติม   เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นางอมรรัตน์  สว่างลาภ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดราชการ 
2. นางสุพรรณวดี จินดาวงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ลาป่วย 
3. นางสุภร  ตรีสวัสดิ์วงษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ลาป่วย 
4. นางสาววิภาวรรณ กลิ่นโลกัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ลาพักผ่อน 
5. นางสาวสุภาวดี ขาวปลอด  เจ้าพนักงานธุรการ   ลาป่วย 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.00 นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน นายสมโชค  ณ นคร  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้            

 

            ระเบียบวาระที่ ๑...  

 



                                                      -๓-  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน   1. ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ   
มหกรรมมอบความสุข  สร้างอาชีพเสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (BABUK) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562            
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการ
ให้ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชและเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรผู้ประสบภัยพิบัติปาบึก (BABUK) ที่มาร่วมงาน   
เพ่ือน าไปใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ท าการเกษตรที่เสียหาย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทีป่ระชุม     รับทราบ 
2. ทบทวนงานระเบียบสารบรรณ เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
    2.1 หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี  เป็นหนังสือติดต่อ 

ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก หรือเป็น
หนังสือที่มีไปถึงคนละกระทรวงกัน  ขนาดของครุฑต้องมีความสูง 3 เซนติเมตร หมึกสีด า อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ส่วนของหนังสือประกอบด้วย  

(๑) ล าดับชั้นความลับ (ถ้ามี) ล าดับชั้นความลับมี 3 ล าดับได้แก่ลับ       
ลับมาก  และลับที่สุด  

(๒) ล าดับชั้นความเร่งด่วน (ถ้ามี) ล าดับชั้นความเร่งด่วนมี 3 ล าดับ ได้แก่ 
ด่วน  ด่วนมาก  และด่วนที่สุด   

(๓) ที ่ให้ใส่รหัสพยัญชนะ (ตัวย่อส่วนราชการ) เลขประจ าของเจ้าของเรื่อง / 
เลขทะเบียนหนังสือส่งออกเรียงตามล าดับจนสิ้นปีปฏิทินแล้วเริ่มนับ
ใหม่ในปีต่อไป เช่น ที่ นศ 0009/133 และต้องอยู่ระดับเล็บครุฑ  

(๔) ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ใส่ชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ    
ที่เป็นเจ้าของหนังสือนั้นพร้อมที่อยู่ของส่วนราชการไว้ด้านขวามือของ
หนังสือ เช่นหนังสือออกจากศาลากลาง  ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงาน  
(ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนราชด าเนิน  นศ  80000)   
และต้องอยู่ระดับเล็บครุฑ 

(๕) วันที ่ให้ใส่ตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ เช่น 27 เมษายน 2562 และตัวเลขต้องอยู่
ตรงกับหางครุฑ  

(๖) เรื่อง เว้น 3 เคาะ ให้ใส่เรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับ
นั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง ก็ให้ใส่เรื่องของหนังสือฉบับเดิม และ
ถ้าชื่อเรื่องไม่พอในหนึ่งบรรทัด ในส่วนของบรรทัดที่ 2 ก็จะต้องตรงกับ
ตัวอักษรแรกของบรรทัดแรก  

(๗) อ้างถึง (ถ้ามี) เว้น 3 เคาะ ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ
หนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อน โดยให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปี ของหนังสือนั้น  
ถ้าหนังสือที่อ้างถึงมีทั้งชั้นความลับและชั้นความเร็วในฉบับเดียวกัน   
ให้ระบุชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว เช่น อ้างถึง หนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/133 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561  
(การที่ต้องอ้างถึง เพื่อแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้รับ
หนังสือสามารถค้นเรื่องเดิมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ง่าย) แต่ถ้าไม่
มีการอ้างถึงก็ไม่ต้องพิมพ์ไว้ 
                                                                (๘) สิ่งที่ส่ง... 



                                                          -๔- 

(๘) สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ระบุสิ่งของหรือเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น โดยระบุจ านวนเอกสารที่ส่งไปด้วย เช่น สิ่งที่ส่งมาด้วย   
เว้น 3 เคาะ (ถ้าสิ่งที่ส่งมาด้วยมีตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปให้ใส่หมายเลข
ด้วยแต่ถ้ามีสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อย่าง ไม่ต้องใส่หมายเลข และต้องบอก
จ านวนสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้เว้น 5 เคาะหลังจากระบุเอกสารที่ส่ง    
ไปด้วย (ถ้า 1 แผ่น ให้ใช้ค าว่าแผ่นหรือฉบับ ถ้า 2 แผ่นขึ้นไปใช้ค าว่า
ชุด) เช่น 1. ค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เว้น 5 เคาะ
จ านวน  3 ชุด และ 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เว้น 5 เคาะ) จ านวน 1 ฉบับ     

(๙) ส่วนของข้อความ  
เนื้อหาย่อหน้าที่ 1 หมายถึงส่วนของข้อความที่เป็นเหตุ คือ เป็น

ข้อความที่ผู้มีหนังสือแจ้งความจ าเป็นที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ  
ถ้าติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นครั้งแรกหรือเป็นเรื่องใหม่ ที่ไม่เคย
ติดต่อกันมาก่อน ให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ด้วย” และจะไม่จบด้วยค าว่า “นั้น”
ถ้าเป็นหนังสือตอบหรือมีการอ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน ให้
ขึ้นต้นโดยใช้ค าว่า “ตาม  ตามที่  ตามหนังสือที่อ้างถึง” แล้วสรุปใจความ
สั้น ๆ ที่คลุมเนื้อหาส าคัญของหนังสือฉบับที่อ้างถึงและต้องจบด้วยค าว่า 
“ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว เว้น 1 เคาะ ตามด้วย “นั้น” 
เนื้อหาย่อหน้าที่ 2 หมายถึง วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่มีหนังสือไป 
(แสดงความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่ามีจุดประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร) 
เช่น เพ่ือทราบ เพ่ือสั่งการ  เพ่ือยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ให้ขึ้นต้นด้วย 
ค าว่า “ในการนี้” และเนื้อหาต้องสอดคล้องกับเรื่องที่มีหนังสือไปกรณีท่ี 
เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายให้แจ้งไปด้วยว่าผู้แจ้งต้องการให้ผู้รับท าอะไร เช่น 
จังหวัดให้อ าเภอส่งเบี้ยเลี้ยงภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
เนื้อหาย่อหน้าที่ 3 หมายถึง ส่วนท้ายของหนังสือ ได้แก่ ค าลงท้าย ได้แก่ 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  โปรดพิจารณา  หรือ พิจารณา ให้เกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการต่อไป  (กรณีผู้รับมีต าแหน่งสูงกว่าผู้ส่ง ให้ระบุค าว่าโปรดด้วย 
แต่ถ้าผู้ส่งมีต าแหน่งสูงกว่าผู้รับ ไม่ต้องมีค าว่าโปรด) โดยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหนังสือ  
๑) ขอแสดงความนับถือ ต้องให้ตรงกับหางครุฑ  
๒) การลงชื่อ จะต้องพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  
๓) ต าแหน่ง อยู่ใต้ชื่อเต็ม  
๔) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ใส่ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ 
๕) โทรศัพท์ ให้ใส่หมายเลขทีศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายใน (กรณีท่ีมีสายต่อก็ให้ระบุ     
ไว้ด้วย) ให้ใช้ค าว่า “โทร” และต้องมีจุดตามหลัง เช่น                          
โทร. 0-7544-6164  ต่อ 104 
ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ตั้งแต่ (๓) – (๙) จ านวน 6 point 
- ขนาดตัวอักษร 16 
 

                                                                                                               2.2 หนังสือ... 
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2.2 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ 
ภายนอก เป็นบันทึกข้อความ ในส่วนของบันทึกข้อความจะบอกการอ้างถึง สิ่งที่แนบมาด้วยไว้ในบันทึก
ข้อความ จะไม่ขึ้นเป็นหัวข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

(๑) ส่วนหัวหนังสือ จะมีค าว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ) และมีครุฑ 
ขนาด 1.5 เซนติเมตร อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ ประกอบด้วย 
๑) ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส่วนราชการที่ต่ ากว่ากรมลงมาให้ใส่ชื่อ
ส านักงาน พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ใช้ค าว่าโทร.ตามด้วยจุดข้างหลัง) 
๒) ที ่ให้ใส่รหัสด้วยพยัญชนะ (ตัวย่อของส่วนราชการ) เลขประจ าของเจ้าของ
เรื่องและเลขทะเบียนหนังสือส่งเรียงตามล าดับจนสิ้นปฏิทินแล้วนับใหม่ในปี
ถัดไป 
๓) วันที ่ให้ใส่ตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช 
๔) เรื่อง จะเป็นตัวหนา และถ้าชื่อเรื่องไม่พอในหนึ่งบรรทัด ในส่วนของบรรทัด 
ที่ 2 ก็จะต้องตรงกับตัวอักษรแรกของบรรทัดแรก 
๕) เรียน จะเป็นตัวบาง 

  (๒) ข้อความ 
  (๓) ลงช่ือและต าแหน่ง  

ทั้งนี้ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน  ในส่วนของส าเนาและคู่ฉบับ ไม่ต้องประทับ แต่ข้างล่างด้านขวา  
ต้องมีร่าง/พิมพ์  ตรวจ ส่วนการการตัดค าหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน ให้พิมพ์แบบชิดซ้าย ไม่บังคับว่า 
จะต้องพิมพ์แบบกระจาย ยกเว้นกรณีเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิมพ์แบบกระจาย 
ประธาน   ขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอและธุรการ ในการร่างและตรวจหนังสือราชการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของค าและแบบฟอร์มหนังสือราชการก่อนส่ง
มาจังหวัด ส าหรับอ าเภอไหนที่ส่งหนังสือมาจังหวัด หากรูปแบบไม่ถูกต้อง จังหวัดจะส่งกลับให้ไปแก้ไขใหม่   
ให้ถูกต้อง ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จังหวัดจะลงรับและจะส่งเฉพาะหนังสือกลับไปให้แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง  
และหากยังผิดอีก จะหามาตรการด าเนินการกับอ าเภอที่ยังด าเนินการไม่ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
1. การเลื่อนข้ันเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จังหวัดได้มีการประชุม 

หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย  เพ่ือร่วมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(รายละเอียดประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว) 

ประชุม     รับทราบ                                                                             

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562           
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
 ที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

 

                                                                                                      ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

       1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
1.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที ่22 มนีาคม 2562  ดังนี้ 

                  งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน 
                   รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  32,052,680 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 
13,524,339.53 บาท ผูกพัน (PO) เป็นเงิน 1,393,442 บาท คงเหลือเป็นเงิน 17,134,898.47 บาท  
ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 42.19  
* เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายของมาตรการกรมฯ เป้าหมาย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ร้อยละ 50.82 * 
ประธาน  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส 2 ซึ่งตัดยอด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดังนี้ 

(๑) อ าเภอที่เบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 54 มีจ านวน 6 อ าเภอ 1 กลุ่ม ดังนี้ อ าเภอถ้ าพรรณรา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอลานสกา อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอหัวไทร และ
กลุ่มอารักขาพืช 

(๒) อ าเภอที่เบิกต่ ากว่าร้อยละ 54 มีจ านวน 17 อ าเภอ 3 กลุ่ม ดังนี้อ าเภอบางขัน    
อ าเภอขนอม อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอพิปูน อ าเภอสิชล อ าเภอช้างกลาง อ าเภอชะอวด 
อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอพระพรหม อ าเภอปากพนัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอท่าศาลา 
อ าเภอนาบอน อ าเภอนบพิต า อ าเภอจุฬาภรณ์  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ขอให้อ าเภอและกลุ่ม ที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าร้อยละ 54 เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ทัน     
ตามก าหนดต่อไป   

  ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอทั้ง 17 อ าเภอ 3 กลุ่ม ถือปฏิบัติ 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย          1.2  หลักเกณฑ์การส่งหลักฐานเบิกจ่าย (ขบ 02)เพ่ิมเติม 
                                                ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 ให้ทุกอ าเภอแล้ว นั้น จังหวัดขอชี้แจงการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน (ขบ 02) เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตั้งแต่ 5,000 บาท/ผู้รบัจ้าง 
และไม่ได้ยืมเงินราชการ (ส่งเบิก) จังหวัดจะเบิกจ่ายตรงให้ผู้รับจ้าง  (ไม่โอนผ่าน ระบบ KTB และไม่เขียนเช็ค) 
ดังนั้นในการส่งหลักฐานเบิกจ่ายให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้                                                             
      1. ท าหนังสือน าส่ง 2 ฉบับ แยกค่าอาหาร 1 ฉบับ ค่าวัสดุ ค่าจ้าง 
ที่วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/เจ้าหนี้ อีก 1 ฉบับ 

2. แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้รับจ้างและหน้าที่มี 
บัญชีเคลื่อนไหว (มีการฝากหรือถอนภายใน 1 เดือน ไม่ใช่การปรับสมุด) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับจ้าง 
4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง 

อย่างละ 1 ฉบับ แนบมาพร้อมกับหนังสือส่งเบิกค่าอาหาร 
(๒) เบิกค่าวัสดุ รหัสกิจกรรมหลักเดียวกัน (หลายกิจกรรมย่อย)  

มีวงเงินรวมกันตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป/เจ้าหนี้ ให้ส่งเบิก ขบ01 ( ท า E-GP) 
(๓) เบิกค่าจ้าง เช่น ค่าจ้างท าเอกสาร ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์   

รหัสกิจกรรมหลักเดียวกัน (หลายกิจกรรมย่อย) มีวงเงินรวมกันตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ให้ส่งเบิก ขบ 01 
(ท า E-GP) 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
                                                                                              นางสาว...                                  
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นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย  ขบ.01 หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าระบบ (E-GP) 
    ขบ.02 หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเข้าระบบ (E-GP)  
และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปอ าเภอที่ส่งเบิกต้องแนบรูปถ่ายการด าเนินกิจกรรมด้วย ยกเว้นค่าอาหาร  
ประธาน    ในการจัดจัดอบรมเวลาตั้งเรื่องขอเบิกโดยเฉพาะค่าวัสดุ ขอให้ระบุให้
ชัดเจนว่าของเบิกจากงบไหน แผนงาน โครงการ กิจกรรม รหัสกิจกรรม รหัสโครงการ ขอให้ระบุให้ชัดเจน และ
ขอให้มีการจัดประชุม/อบรม จริงและในการส่งหลักฐานขอให้ส่งให้ครบและถูกต้องด้วย 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย  ถ้าเป็นการประชุมให้แนบรายงานการประชุมด้วย และให้ขอให้ทุกอ าเภอใช้
รูปแบบการจัดท ารายงานการประชุมตามแบบฟอร์มที่แจกให้ในที่ประชุมในวันนี้ด้วย และส าหรับค่ามือถือของ
เกษตรอ าเภอที่ค้างเบิกให้วางในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ส าหรับใบเสร็จรับเงินที่มีรายการไม่ครบตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ปี 2551 ให้ท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) แนบมาด้วย ส าหรับค่า
โทรศัพทใ์ห้วางเบิกไม่เกินวันที่ 10 ในเดือนถัดไป ส่วนค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ต้องเบิกจ่ายให้กับการประปาและไฟฟ้า
ภายในเดือนนั้น  

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ                                                                                                   
นางธนกานจน์ รัตโนภาส  2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม คง.2                                                                               
       ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
และประธานได้ติดตามโครงการของแต่ละอ าเภอที่มีแถบสีแดงและแถบสีเขียว ดังนี้ 
ประธาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
 กิจกรรมย่อย ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  
แปลงปี 2559  แปลงปี2560  แปลงปี2561 ผู้รับผิดชอบโครงการขอใหอ้ าเภอทีส่่งหลักฐานมาให้จังหวัด
         แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ขอให้ส่งให้ครบด้วย  
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตาม/เร่งรัด ให้อ าเภอด าเนินการจัดส่งให้ครบด้วย 
 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 กิจกรรม พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 
  - อ าเภอพิปูน  อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมหลักฐาน 
 - อ าเภอจุฬาภรณ์ ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562  
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอด้วย 
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  - อ าเภอทุ่งสง        อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก 
  - อ าเภอพิปูน        ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562 
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอด้วย 
 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 
  - อ าเภอทุ่งสง ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562                                               
  - อ าเภอพิปูน  ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562 
  - อ าเภอนบพิต า ส่งมาแล้ว จังหวัดส่งกลับ (ให้เพิ่มรูปภาพการอบรม)  
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอด้วย 
 กิจกรรมย่อย ประชุมคณะคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ประชุมครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 และประชุมครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อ าเภอที่ยังด าเนินการ    
ไม่ถึง 50% มีจ านวน 5 อ าเภอดังนี้ อ าเภอร่อนพิบูลย์  อ าเภอพิปูน  อ าเภอพรหมคีรี  อ าเภอจุฬาภรณ์  อ าเภอนบพิต า 
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอด้วยและเร่งรัดให้
อ าเภอทั้ง 5 อ าเภอเร่งรัดด าเนินการให้ทันตามก าหนด 
                                                                                                         กิจกรรมย่อย... 
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 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
 - อ าเภอพิปูน  ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562 
 - อ าเภอจุฬาภรณ์ ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562 
 กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
 - อ าเภอสิชล  อยู่ระหว่างเสนอนายอ าเภอ 
 - อ าเภอจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างเสนอนายอ าเภอ 
 - อ าเภอนบพิต า ส่งเบิกวันที่ 3 เมษายน 2562 
 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
 - อ าเภอลานสกา ขออนุมัติแล้ว 
 - อ าเภอจุฬาภรณ์ ส่งเบิกวันที่ 1 เมษายน 2562 
 - อ าเภอนบพิต า อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน 
ประธาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของอ าเภอด้วย 
 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดแผนด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
ขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 โดยด่วนดว้ย  
   ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอที่ยังไม่ได้ด าเนินการและอ าเภอที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

                  ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด                                  
 3.2 โครงการตามนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายอนุวัตร จ าปาทอง    ๑) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                                       การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจ าปี 2562  
                                    ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้อ าเภอจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจ าปี 2562    
โดยจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2559 แปลงใหญ่ ปี 2560 และแปลงใหญ่ ปี 2561 ตามแบบประเมิน   
เพ่ือจัดชั้นคุณภาพ  และจัดส่งให้จังหวัดเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม CoO พิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2, 2.1 และ 2.2) และอ าเภอที่ยังไม่จัดส่งให้จังหวัด มีจ านวน 1 อ าเภอ คืออ าเภอร่อนพิบูลย์ 
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอร่อนพิบูลย์ด าเนินการจัดส่งให้จังหวัดโดยด่วน                                                                                     

ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอร่อนพิบูลย์รีบด าเนินการส่งให้จังหวัดโดยด่วน 
นายอนุวัตร จ าปาทอง     2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
                  การสนับสนุนการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง 
สถานการณ์ปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยมี
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพ
การเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตรยังเป็นการท าลายโครงสร้างและความสมบูรณ์ของดิน     
ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็นด้วย ซึ่ง
จังหวัดได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การรณรงค์หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรมีประสิทธิภาพและกระจายความรู้สู่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม จึงเห็นสมควรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนนิการสนบัสนนุความรู้ สื่อในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการหยุดเผา และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือทดแทนการหยุดเผา ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเศษพืชในไร่นา เพ่ือลดปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ดังนี้ 

1. การจัดงาน... 
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1. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
ปี 2562 ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท านิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร
เป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานดังกล่าวด้วย 

2. ให้บรรจุประเด็นเรื่องการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรเป็นวาระประชุม 
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 

3. การอบรมเกษตรกรใน ศพก. ขอให้บรรจุเนื้อหาวิชาการหยุดเผาในพ้ืนที่ 
การเกษตรเป็นหลักสูตรด้วย 

4. ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ สนับสนุนความรู้ และสื่อในการถ่ายทอดความรู้ 
การหยุดเผาและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือทดแทนการหยุดเผาดังกล่าวข้างต้นแก่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ ศพก. เครือข่าย เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ  
ทั่วไปได้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรได้ที่เว็บไซต์ SSNET 
(https://ssnet.doae.go.th) และเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (http://alc.doae.go.th)  
ซึ่งจังหวัดได้จัดสรรให้อ าเภอเป็นค่าด าเนินการอ าเภอละ 6,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานเรียนรู้ และ
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ และขอให้อ าเภอจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดภายใน
วันที่ 8 เมษายน 2562 เพราะโครงการนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ 
ประธาน  ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามก าหนดด้วย 
  ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายส าเริง แก้วศรีนวล 3) Smart Famer 

                         โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร    
ให้เป็น Smart Farmer อ าเภอได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ และผลการบันทึกแบบประเมิน Smart Farmer ในเว็ป 
thaismartfarmer.net จ านวน 460 ราย ผลการบันทึกเป็น Smart Farmer จ านวน 316 ราย คิดเป็น 68.70 เปอร์เซ็นต์ 
Developing Smart Farmer จ านวน 144 ราย คิดเป็น 31.30 เปอร์เซ็นต ์และมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพที่ได้ผ่าน
การอบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และYoung Smart Farmer ด้วยกระบวนกลุ่ม ได้รับงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอท่าศาลา และอ าเภอฉวาง 

         ที่ประชุม     รับทราบ                      
3.3 ระบบส่งเสริมการเกษตร 

        แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือนเมษายน 2562 ดังนี้  

คณะที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2562  อ าเภอนบพิต า 
    วันที่ 3 เมษายน 2562  อ าเภอสิชล 
    วันที่ 4 เมษายน 2562  อ าเภอขนอม 

คณะที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2562  อ าเภอปากพนัง 
    วันที่ 3 เมษายน 2562  อ าเภอเชียรใหญ่ 
    วันที่ 4 เมษายน 2562  อ าเภอหัวไทร 

คณะที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2562  อ าเภอชะอวด 
    วันที่ 3 เมษายน 2562  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
    วันที่ 4 เมษายน 2562  อ าเภอลานสกา 

คณะที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2562  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
    วันที่ 3 เมษายน 2562  อ าเภอพรหมคีรี 
    วันที่ 4 เมษายน 2562  อ าเภอท่าศาลา 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
                                                                                           3.4 ประธาน... 

https://ssnet.doae.go.th/
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ประธาน  3.4 โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
                           และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                ตามที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช  ได้อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการ
โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ (โครงการนครอาหารปลอดภัย) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการในกิจกรรมที่ 1 คือ 
         กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีรายละเอียดการด าเนินงาน  โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1             
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จ านวน 200 ราย                 
จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ด าเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว) และหลักสูตรที่ 2 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมขั้นพ้ืนฐาน (Participatory 
Guarantee System : PGS) จ านวน 500 ราย จัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 เมษายน 2562 
โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 10 รุน่ ขณะนี้จัดอบรมไปแล้วจ านวน 7 รุ่น และอยู่ระหว่างจัดอบรมรุ่นที่ 8 – 10  

ที่ประชุม     รับทราบ                                                                
 นางสาวลัฎธิกา ขนอม 3.5 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) 

                  ผลการบันทึกข้อมูลการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) ดังนี ้
อ าเภอมีการรายงานผลการบนัทึกข้อมูลการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับต าบล (รต.) ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ครบถ้วนทุกอ าเภอ 

ที่ประชุม     รับทราบ                           
ประธาน  3.6 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 
                             ตามที่จังหวัดให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
อ าเภอ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกและส่งเอกสารผลงานจ านวนสาขาละ 2 เล่ม ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราชภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพ่ือเตรียมวางแผนการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป รายละเอียด
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 503 ลงวนัที่ 23 มกราคม 2562 แจง้ให้อ าเภอทราบแลว้นั้น 
และสืบเนื่องจากการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขยายเวลาให้อีก 1 สัปดาห์  และขณะนี้มีอ าเภอที่ส่งข้อมูลมาแล้ว ดังนี้ 
        อ าเภอจุฬาภรณ์   ส่งประกวดสาขาไร่นาสวนผสม 

      อ าเภอหัวไทร      ส่งประกวดสาขาไร่นาสวนผสม 
      อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ส่งประกวดสาขาไร่นาสวนผสม 
      อ าเภอลานสกา   ส่งประกวดสาขาอาชีพท าสวน 
      อ าเภอช้างกลาง   ส่งประกวดสาขาอาชีพท าสวน 
      อ าเภอขนอม   ส่งประกวดสาขาอาชีพท าสวน 
      อ าเภอพิปูน   ส่งประกวดสาขากลุ่มแม่บ้านเกษตร 
ที่ประชุม     รับทราบ 

นางธนกาญจน์ รัตโนภาส 3.7 ผลการด าเนินการการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร)  
                        แผนการด าเนินงานทุกอ าเภอต้องด าเนินการวาดแปลงให้ครบตามเป้าหมายที่

ได้รับจัดสรรทั้ง 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 2562 ผลการด าเนินงานพบว่า อ าเภอพรหมคีร,ี ร่อนพิบูลย์, ช้างกลาง   
ลานสกา, ท่าศาลา, ฉวาง, พิปูน และอ าเภอทุ่งสง ด าเนินการยังไม่ครบ 100% ของเป้าหมายที่ได้รับ  
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562   
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ ด าเนินการให้ครบทันตามก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอถือปฏิบัติ 
                                                                                      นางธนกาญจน์... 
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นางธนกาญจน์ รัตโนภาส   3.8  ผลการด าเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
                    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 

                               ทุกอ าเภอต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรภายใน
เดือนมีนาคม 2562 ผลการด าเนินการพบว่าอ าเภอนบพิต า ด าเนินการยังไม่ครบ 100%ของเป้าหมายที่ได้รับ 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562  
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอนบพิต าด าเนินการให้เสร็จทันตามก าหนดด้วย  

ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอนบพิต าถือปฏิบัติ 
นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์ 3.9 ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ และสถานการณ์ 

การติดตามการเก็บเกี่ยวมังคุดนอกฤดู 
รายละเอียดได้ชี้แจงให้ทราบแล้วตามเอกสารแจกในที่ประชุม และขอแก้ไข 

ชื่อโครงการ ดังนี้จาก ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ และสถานการณ์การติดตามการเก็บ
เกี่ยวมังคุดนอกฤดู เป็น ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ 
ประธาน  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการท าหนังสือเร่งรัดอ าเภอในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต 
  ไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2562 และจัดส่งให้จังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นางสาวธิติรัตน์ บุญเต็ม 3.10 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
                             แผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ปี 2562 
           ครั้งที่ 1 ด าเนินการไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรวบรวม 
ผลผลิตการเกษตรสหกรณ์การเกษตรพระพรหม หมู่ที่ 7 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช              
มีเกษตรกรลงทะเบียนเพื่อใช้บริการทั้งสิ้น จ านวน ๑๘๐ ราย 

           ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๒ ก าหนดจัดในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 

หมู่ที่ ๑๗ ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 403 ราย 
           ส าหรับไตรมาสที่ 3 – 4 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดประชุมการเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี      
บรมราชาภิเษก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 123 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรจิตต์  อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
โดยที่ประชุมมีมติให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

2. ไตรมาสที่ 3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (ด าเนินการที่อ าเภอจุฬาภรณ์) 

3. ไตรมาสที่ 4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (28 กรกฎาคม ) ระหว่าง  
วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 (ด าเนินการท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ)         

ที่ประชุม............................................................................................................................ ........                                                                                           
นางสาวอรทัย ทองรักขาว ๓.11 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน 

                                       ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินงานโครงการ 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท  
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น 
51,967 ครัวเรือน จัดชุดเข้าร่วมโครงการฯ 43,496 ครัวเรือน ผ่านการตรวจสอบโครงการฯ 43,411 ครัวเรือน 
กรรมการลงนาม 43,411 ครัวเรือน เตรียมส่งรายชื่อให้ ธกส. 43,407 ครัวเรือน รายละเอียด  แยกเป็นอ าเภอ ดังนี้ 
 

                                                                                                              จังหวัด/อ าเภอ... 
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จังหวัด/อ าเภอ จัดชุดยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการตรวจสอบ (โครงการ) กรรมการลงนาม ข้อมูลเตรียมส่งให้ ธกส. 

เมือง 3,800 3,800 3,800 3,800 

พรหมคีรี 610 610 610 610 

ลานสกา 117 117 117 117 

ฉวาง 692 692 692 692 

พิปูน 396 396 396 396 

เชียรใหญ่ 4,443 4,443 4,443 4,443 

ชะอวด 2,675 2,604 2,604 2,604 

ท่าศาลา 2,305 2,304 2,304 2,302 

ทุ่งสง 1,170 1,170 1,170 1,170 

นาบอน 400 400 400 400 

ทุ่งใหญ่ 2,005 2,005 2,005 2,005 

ปากพนงั 4,353 4,353 4,353 4,352 

ร่อนพิบูลย ์ 2,371 2,371 2,371 2,371 

สิชล 6,598 6,584 6,584 6,584 

ขนอม  1,760 1,760 1,760 1,760 

หัวไทร 3,542 3,541 3,541 3,541 

บางขัน 1,312 1,312 1,312 1,312 

ถ้ าพรรณรา 379 379 379 379 

จุฬาภรณ ์ 422 421 421 421 

พระพรหม 1,360 1,360 1,360 1,360 

นบพิต า 222 222 222 222 

ช้างกลาง 340 339 339 339 

เฉลิมพระเกียรต ิ 2,984 2,983 2,983 2,982 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561                                                                  ส าหรับ... 
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ส าหรับในส่วนของเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการ 
เนื่องจากจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเกินจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่อนุมัติ            
เงินช่วยเหลือ 150,000 ครัวเรือน ในวงเงิน 3,458,206,250 บาท ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ให้น าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ิมจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 9.98 หมื่นครัวเรือน ในกรอบวงเงินที่ขออนุมัติไว้เดิม    

ล่าสุด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้รับทราบมติ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) แล้ว และจะน าเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในครั้งต่อไป 
ประธาน  ขณะนี้ ครม. มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายอนุวัต  พานทอง ๓.๑2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ประจ าปี 2562 

                     ได้ชี้ให้ที่ประชุมทราบแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
ที่ประชุม     รับทราบ 

นายอนุวัต  พานทอง ๓.๑3 โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร (พืชสวน) โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
                      อ าเภอสามารถผลิตได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดและขณะนี้อ าเภออยู่ระหว่าง 

ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และอ าเภอที่ส่งเบิกมาแล้วจ านวน 12 อ าเภอ คิดเป็น 67% 
ประธาน  เร่งรัดอ าเภอที่ยังไม่ส่งเบิก ให้ส่งหลักฐานให้จังหวัดด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบและอ าเภอที่ยังไม่ส่งหลักฐานให้จังหวัดถือปฏิบัติ 
ประธาน  ติดตามเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 
นายส าเริง แก้วศรีนวล 1. ผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ กรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ชว่งภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ครัวเรือนละ 3,000 บาท (ด้านพืช) จ านวน 5,131 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 
  1. โอนเงินส าเร็จ จ านวน 4,980 ครัวเรือน 
  2. โอนเงินไม่ส าเร็จ จ านวน 149 ครัวเรือน 
  3. บัญชีติดเงื่อนไขฯ จ านวน 2 ราย 
ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรอ าเภอไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เนื่องจาก ส านักแผนงานและโครงการพิเศษจะด าเนินการ
ตรวจส าเนาสมุดฝากและบัตรประชาชน ในกรณีบัญชีโครงการไม่สามารถโอน SPIN และบัญชีไม่ใช่ของผู้รับสิทธิ์ 
หากถูกต้องจะส่งรายชื่อเกษตรกรดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการโอนเงินต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ 
   2. ผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ด้านพืช) 
(ห้วงภัยเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้ง
จากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ประสบภัยด้าน
การเกษตร (ด้านพืช) ห้วงภัยเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 เพ่ือช่วยเหลือกรณีชดเชยความเสียหาย
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านักนายกรัฐมนตรี     
รายละ 5,000 บาท ซึ่งธนาคารได้โอนเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยสามารถโอนส าเร็จ 
จ านวน 17,873 ราย และโอนไม่ส าเร็จ จ านวน 192 ราย วงเงิน 960,000 บาท ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัด
ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่โอนไม่ส าเร็จ จ านวน 192 ราย ให้กับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เพ่ือส่งให้กับ ธ.ก.ส. ส าหรับโอนเงินช่วยเหลือฯ ให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

3. ผลการโอนเงิน... 
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   3. ผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช)  
       ตามท่ีได้เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักมากกับมีลมกรรโชกแรงในพ้ืนที่จังหวัด    
นครศรีธรรมราช ห้วงภัยเดือนธันวาคม 2561 และ (เหตุวาตภัย  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม) เนื่องจากอิทธิพล
พายุโซนร้อน “ปาบึก” ห้วงภัยเดือนมกราคม 256 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและวาตภัยกระจาย        
ทั้ง 23 อ าเภอ ก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากท าให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน 
พืชผลทางการเกษตรและส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งข้อมูลเพ่ือขอรับความช่วยเหลือให้   
กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณา ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งผล ดังนี้ 

1) ผลการโอนเงินชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช)  ซึ่ง ธ.ก.ส.  
ได้ด าเนินการโอนเงินให้เกษตรกร จ านวน 13,180 ราย จ านวนเงิน 51,091,061 บาท เรียบร้อยแล้ว 

2) ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) 
เพ่ิมเติม 10 อ าเภอ (อ าเภอนาบอน อ าเภอลานสกา อ าเภอสิชล อ าเภอช้างกลาง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอ   
ชะอวด อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอพระพรหม อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพนัง) เกษตรกร 253 ราย จ านวนเงิน 
902,013.50 บาท ใช้งบประมาณในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และจังหวัดก าลังขยายวงเงินทดรอง
ราชการไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ประธาน    ๑. เรื่องย้ายข้าราชการ 
                จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งย้ายข้าราชการ จ านวน ๑๑ ราย ดังนี ้

   1. นายชัยวัต อินทรณรงค์ ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ)  ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๕๔ ส านักงานเกษตรอ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง
เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๑๖ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

   2. นางยุพิน  ขาวปลอด  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 
๔๖๗๗ ส านักงานเกษตรอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                      
ต าแหน่งเลขที่ ๔๕๙๗ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                   ๓. นายกฤชสร  ธรรมจง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 
๔๘๐๕ ส านักงานเกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๗๗ ส านักงานเกษตรอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                 ๔. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองมิตร  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๙๕ ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๓๐ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
              ๕. นางเครือวัลย์ นวลณรงค์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ           
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๖๙ ส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๙๕ ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                                                                     
 ๖. นายพงษ์พัฒน์  พิมเสน  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
ต าแหน่งเลขที ่๔๖๔๒ ส านักงานเกษตรอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๖๙ ส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
                                                                                                            7. นางสาว...  
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๗. นางสาวอรทัย  ทองรักขาว  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๐๖ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง                  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๐๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต                    
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
              ๘. นายศักรินทร์ บุญฤทธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                     
ต าแหน่งเลขที ่๔๖๘๘  ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง                  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๐๖ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร                        
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
         ๙. นางวัลลภา  สามประดิษฐ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๕๓  ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง                     
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๖๘๘  ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมคีรี                      
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        ๑๐. นางสาวธนิตา รัศมีผกาย ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๗๗๓  ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี ๔๖๕๓  ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                
                ๑๑. นางสาวศิริวรรณ  ลิ่มพันธ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                         
ต าแหน่งเลขท่ี ๔๗๗๗  ส านักงานเกษตรอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่ง                      
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๔๗๗๓ ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง                               
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
***หมายเหตุ***ล าดับที่ ๒-๑๑ มีค าสั่งย้ายข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม     รับทราบ 
ประธาน  2. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพือ่เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง 
       ต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
         ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้ง
ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยให้จัดท าเอกสารประกอบการ
คัดเลือกส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกของข้าราชการ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
  ๑. นายสิทธิวุฒิ  รู้ประเสริฐ  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๒. นายสุภัทร  คงด้วง  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๓. นางสมใจ  วงศ์เทพ  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ) 
ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๔. นายพงษ์พันธ์  ทิพย์มณี  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
ส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ๕. นางสาวปราณี  เพ็งแพ่ง  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ) ส านักงานเกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ๖. นายชัชชัย  สุวรรณนิตย์  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ) ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ที่ประชุม     รับทราบ  

                                                                             4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์... 
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    ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 -ไม่มี- 

 ๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 -ไม่มี- 

    ๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 -ไม่มี- 

    ๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช  
-ไม่มี- 

               ๔.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
 -ไม่มี-                                                                                   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ๕.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 -ไม่มี- 

                        5.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
  -ไม่มี- 

    ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  -ไม่มี- 

                        ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   -ไม่มี- 
                    ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
   -ไม่มี- 

              ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
  -ไม่มี-                                                

                                                          
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
     ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ตรงกับ 
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ที่ประชุม     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10 นาฬิกา 
 
     ศรีสุภาพรรณ  สุขอนันต์ 
       (นางสาวศรีสุภาพรรณ  สุขอนันต์) 
         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
             ผู้จดรายงานการประชุม 
 
     อมรรัตน์  สว่างลาภ 
           (นางอมรรัตน์  สว่างลาภ) 
     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม    



 



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

แผนงานบรูณาการสร้างรายไดจ้ากแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และ

วัฒนธรรม
N1023 32,000 31,750           250              99.22          

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร 160 ราย 32,000 
1. จัดเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน 20 ราย 7,000 จังหวัด ธ.ค. 61 และ ม.ค. 62 กสก. นายธีรพงศ์ 6,750             250              96.43          
2. สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 25,000 อ.ท่าศาลา น.ส.โสภาวรรณ 25,000            - 100.00         

รายงานขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวันที/่เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว เหลือเงิน % เบกิจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร N1025 129,000 113,710 15,290 88.15 
กิจกรรมส่งเสรมิการอารกัขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

       85,000         78,210           6,790          92.01
        29,000          25,530            3,470           88.03

                   1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ืองการจัดการ

ศัตรูมะพร้าวและปาล์มน ้ามัน
50 ราย 9,000          อ้าเภอ ธ.ค.-61 กอพ. นางสาวศรีพุธ 9,000           -               100            

4,500 อ.เมือง ม.1 ต.ปากพูน นางสาวอนงค์ 4,500           -              100.00         
4,500 อ.สิชล อ.สิชล นางสาวเสาวนีย์ 4,500           -              100.00         

                   2) แปลงเรียนรู้การจดัการศัตรูมะพร้าว และปาล์มน ้ามัน 1 แปลง 14,000 จังหวดั ม.ค. 62 กอพ. นางสาวศรีพุธ 13,850         150              98.93         

                   3) ประชุมราชการการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามัน 2 ครั ง 6,000          จังหวดั ก.พ. 62 และ ส.ค. 62 กอพ. นางสาวศรีพุธ 2,680           3,320           44.67         

             1.2  กิจกรรมยอ่ย จัดการศัตรูยางพารา 56,000        52,680         3,320           94.07         
                   1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ือง การจัดการศัตรูยางพารา 100 ราย 18,000       อ าเภอ ธ.ค.-61 อ าเภอ นางสาวศรีพุธ 18,000        -              100.00        

4,500 อ.พิปูน 4,500           -              100.00         
4,500 อ.นาบอน  น.ส.สมฤทัย 4,500           -              100.00         
4,500 อ.ถ ้าพรรณรา 4,500           -              100.00         
4,500 อ.ช้างกลาง 4,500           -              100.00         

                   2) จัดท้าแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา 1 แปลง 14,000 จังหวดั ม.ค.-62 อ้าเภอ นางสาวศรีพุธ 14,000         -              100.00        

                   3) ประชุมราชการการจัดการศัตรูยางพารา 2 ครั ง 6,000          จังหวดั ก.พ. 62 และ ส.ค. 62 กอพ. นางสาวศรีพุธ 2,680           3,320           44.67         

                   4) สนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมโรคของยางพารา 450 กก. 18,000 จังหวดั ม.ค., ก.พ., มี.ค. 62 กอพ. นางจันทรทิมา 18,000         -              100.00        

38,000 35,500 2,500 93.42105263
             2.1  กิจกรรมยอ่ย จดักระบวนการเรียนรู้เกษตรกร  เร่ือง การใช้

สารเคมีอยา่งถูกต้องและปลอดภัยและการใช้ปัจจยัทดแทนสารเคมี
50 ราย 27,000 อ าเภอ ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 อ าเภอ นางสาวจุฑาทิพย์ 27,000         -              100.00        

25 ราย 13,500 อ.ท่าศาลา ม.3 ต.ดอนตะโก นายภูริชาติ 13,500         -              100.00        
25 ราย 13,500 อ.นบพิต้า 13,500         -              100.00        

             2.2  กิจกรรมยอ่ย ประเมินสุขภาพเกษตรกร ก่อน-หลังเข้ารว่มโครงการ 50 ราย 10,000 อ าเภอ ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 กอพ. นางสาวจุฑาทิพย์ 7,500         2,500          75.00         

25 ราย 5,000 อ.ท่าศาลา ม.3 ต.ดอนตะโก นายภูริชาติ 5,000           -              100.00         

          2. ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรของเกษตรกร

          1. ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชส าคัญในพ้ืนทีผ่ลิตสินค้าเกษตร
             1.1  กิจกรรมยอ่ย จัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน ้ามัน)

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที่/เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที่/เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย

25 ราย 5,000 อ.นบพิต้า 2,500           2,500           50.00           
             2.3  กิจกรรมย่อย ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 50 ราย 1,000 จังหวัด ธ.ค. 61 - ม.ีค. 62 กอพ. นางสาวศรีพุธ 1,000         -              100.00        

25 ราย 500 อ.ท่าศาลา ม.5 ต.สระแก้ว นายภูริชาติ 500             -              100.00         
25 ราย 500 อ.นบพิต้า 500             -              100.00         

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 6,000 กอพ. -            6,000           -            



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที่ 1

    1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน N1026 761,800 656,675 105,125 86.20        
     1. ยกระดบัการผลติและเพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 727,360 632,676 94,684 86.98        

         1.1 กิจกรรมย่อย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAP และศึกษาดูงาน 407,160 ธ.ค.-61 กสผ. นางสุภาวดี คงชู 385,825 21,335 94.76        

        แปลงป ี2559 31,200  31,200 - 100.00 

          ผัก 40 31,200 อ.หวัไทร ม.5,9 ต.แหลม น.ส.วรัญญา 31,200       -             100.00       

        แปลงป ี2560 219,180 197,873 21,307 90.28

          มังคุด 10 7,800 อ.เมืองฯ ม.1 ต.ก าแพงเซา น.ส.สุนิษา 7,800        -            100.00       

          มะพร้าว 12 9,360 อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแก้ว นายภริูชาติ 9,360        -             100.00       

          ปาล์มน  ามัน 30 23,400 อ.ร่อนพบิลูย์ น.ส.วรรณา 23,400       -             100.00       

          มังคุด 20 15,600 อ.ลานสกา 15,595       5                99.97         

          มังคุด 40 31,200 อ.พปินู 31,200       -             100.00       

          ทเุรียน 40 31,200 อ.พปินู 31,200       -             100.00       

          มังคุด 1 780 อ.พรหมคีรี 780           -            100.00       

          ปาล์มน  ามัน 40 31,200 อ.จุฬาภรณ์ น.ส.บณัฑิตา 31,200       -             100.00       

          ปาล์มน  ามัน 20 15,600 อ.เฉลิมพระเกียรติ 15,500       100            99.36         

          เงาะ 40 31,200 อ.ชะอวด 31,200       -             100.00       

          มังคุด 28 21,840 อ.ชะอวด 638           21,202        2.92           

        แปลงป ี2561 125,580 125,552 28 99.98         

          มะพร้าว 41 31,980 อ.ปากพนัง 31,952       28              99.91         

          ทเุรียน 20 15,600 อ.สิชล ต.ส่ีขีด นายกิตณพงศ์ 15,600       -             100.00       

          มังคุด 80 62,400 อ.สิชล ต.ส่ีขีด,ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 62,400       -             100.00       

          มังคุด 20 15,600 อ.พรหมคีรี 15,600       -             100.00       

        แปลงป ี2562 31,200 31,200 0 100.00

ระบ ุวันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว
ปริมาณงาน

เหลือเงิน % เบกิจ่าย

รายงานขอ้มลูผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหสั

กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ระบ ุวันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว

ปริมาณงาน

เหลือเงิน % เบกิจ่าย

รหสั
กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

          มังคุด 40 31,200 อ.พรหมคีรี 31,200       -             100.00       
      1.2 กิจกรรมยอ่ย ตดิตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลง

เบือ้งตน้
208,800 ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 กสผ. นางสุภาวดี คงชู 135,636 73,164 64.96        

        แปลงป ี2559 16,000 16,000 - 100 
          ผัก 40 16,000 อ.หวัไทร ม.5,9 ต.แหลม น.ส.นิศาชล 16,000       -             100.00       
        แปลงป ี2560 112,400 53,576 58,824        47.67        
          มังคุด 10 4,000 อ.เมืองฯ ม.1 ต.ก าแพงเซา น.ส.สุนิษา 4,000        -             100.00       
          มะพร้าว 12 4,800 อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแก้ว นายภริูชาติ 4,800        -             100.00       
          ปาล์มน  ามัน 30 12,000 อ.ร่อนพบิลูย์ 9,848        2,152          82.07         
          มังคุด 20 8,000 อ.ลานสกา นายอนุภทัร 6,684        1,316          83.55         
          มังคุด 40 16,000 อ.พปินู 2,506        13,494        15.66         
          ทเุรียน 40 16,000 อ.พปินู 2,506        13,494        15.66         
          มังคุด 1 400 อ.พรหมคีรี -            400            -            

          ปาล์มน  ามัน 40 16,000 อ.จุฬาภรณ์ 6,860        9,140          42.88         

          ปาล์มน  ามัน 20 8,000 อ.เฉลิมพระเกียรติ 5,280        2,720          66.00         

          เงาะ 40 16,000 อ.ชะอวด 5,546        10,454        34.66         

          มังคุด 28 11,200 อ.ชะอวด 5,546        5,654          49.52         

        แปลงป ี2561 64,400 50,248      14,152        78.02        

          มะพร้าว 41 16,400 อ.ปากพนัง 15,496       904            94.49        

          ทเุรียน 20 8,000 อ.สิชล ต.ส่ีขีด นายกิตณพงศ์ 8,000        -             100.00      

          มังคุด 80 32,000 อ.สิชล ต.ส่ีขีด, ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 18,752       13,248        58.60        

          มังคุด 20 8,000 อ.พรหมคีรี 8,000        -             100.00      

        แปลงป ี2562 16,000 15,812      188            98.83        

          มังคุด 40 16,000 อ.พรหมคีรี 15,812       188            98.83        

      1.3  กิจกรรมยอ่ย น าร่องจดุบริหารจดัการสารตกค้างในพืชผลเกษตร 

GAP
1 7,000 อ.หวัไทร ธ.ค. 61 กสผ. น.ส.นิศาชล 7,000       -            100.00      

      1.4 กิจกรรมยอ่ย สนับสนุนการจดัการและพัฒนาผลติผลสนิค้าเกษตร 

GAP ในขั้นตน้
104,400 ธ.ค. 61 กสผ. นางสุภาวดี คงชู 104,215 185            99.82        

        แปลงป ี2559 8,000       7,965        35              99.56         



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ระบ ุวันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว

ปริมาณงาน

เหลือเงิน % เบกิจ่าย

รหสั
กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

          ผัก 40 8,000 อ.หวัไทร ม.5,9 ต.แหลม น.ส.วรัญญา 7,965        35              99.56         

        แปลงป ี2560 56,200 56,159 41 99.93         

          มังคุด 10 2,000 อ.เมือง ม.1 ต.ก าแพงเซา น.ส.สุนิษา 2,000        -             100.00       

          มะพร้าว 12 2,400 อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแก้ว นายภริูชาติ 2,400        -             100.00       

          ปาล์มน  ามัน 30 6,000 อ.ร่อนพบิลูย์ 6,000        -             100.00       

          มังคุด 20 4,000 อ.ลานสกา 4,000        -             100.00       

          มังคุด 40 8,000 อ.พปินู 8,000        -             100.00       

          ทเุรียน 40 8,000 อ.พปินู 8,000        -             100.00       

          มังคุด 1 200 อ.พรหมคีรี 200           -             100.00       

          ปาล์มน  ามัน 40 8,000 อ.จุฬาภรณ์ 8,000        -             100.00       

          ปาล์มน  ามัน 20 4,000 อ.เฉลิมพระเกียรติ 4,000        -             100.00       

          เงาะ 40 8,000 อ.ชะอวด 8,000        -             100.00       

          มังคุด 28 5,600 อ.ชะอวด 5,559        41              99.27         

        แปลงป ี2561 32,200 32,091 109 99.66        

          มะพร้าว 41 8,200 อ.ปากพนัง 8,091        109            98.67         

          ทเุรียน 20 4,000 อ.สิชล ต.ส่ีขีด นายกิตณพงศ์ 4,000        -             100.00       

          มังคุด 80 16,000 อ.สิชล ต.ส่ีขีด, ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 16,000       -             100.00       

          มังคุด 20 4,000 อ.พรหมคีรี 4,000        -             100.00       

        แปลงป ี2562 8,000 8,000       -             100.00      

          มังคุด 40 8,000 อ.พรหมคีรี 8,000        -             100.00       

          2. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร GAP อาสา      24,000       23,999                1        100.00

             2.1  กิจกรรมย่อย พฒันาเครือข่ายอาสาสมัคร เกษตรกร
 GAP อาสา และศึกษาดูงาน

30 24,000     จังหวัด ธ.ค. 61 กสผ. นางสุภาวดี คงชู 23,999       1                100.00       

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏบิติังาน/ประสานงานโครงการ 10,440 จังหวัด พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. -          10,440        -           



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) N1028 570 408,000 380,718 27,282 93.31        

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)

          1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 112,000 104,432 7,568 93.24        

             1.1  กิจกรรมยอ่ย พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young 

Smart Farmer
40 96,000 จังหวดั ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 กสก. นางกมนิยา 89,932        6,068          93.68         

                   1)  อบรมเพิม่ศักยภาพการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะ

เกษตรกรรุ่นใหม่
20 16,000           จังหวดั ม.ค. 62 กสก. นางกมนิยา 14,500        1,500          90.63         

          2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 277,600 264,778 12,822 95.38         

             2.1 กิจกรรมยอ่ย พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 185,600 185,188 412 99.78         

                   1)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 460 165,600         อ าเภอ ธ.ค. 61, ม.ค. 62 กสก. นางกมนิยา 165,464      136            99.92         

20 7,200             อ.เมือง ม.7 ต.ท่าง้ิว น.ส.อนงค์ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ฉวาง นางวาสนา 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ท่าศาลา อ าเภอ น.ส.อารีวรรณ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ทุง่สง 7,190         10              99.86         

20 7,200             อ.เชียรใหญ่ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ปากพนัง 7,189         11              99.85         

20 7,200             อ.ร่อนพิบูลย์ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.สิชล น.ส.อรพรรณ 7,200         -             100.00       

ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย

             1.2 กิจกรรมยอ่ย ขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัส

กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที่/เดือน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย

รหัส

กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที่/เดือน

20 7,200             อ.ลานสกา 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ทุง่ใหญ่ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ขนอม ม.2 ต.ขนอม นายชัยวฒัน์ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.พิปูน 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.พรหมคีรี 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.นาบอน นายธรีภัทร 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.บางขัน น.ส.วรุณรัต 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ถ้ าพรรณรา นายปารัณ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.จุฬาภรณ์ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.พระพรหม 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.นบพิต า 7,085         115            98.40         

20 7,200             อ.ช้างกลาง 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.เฉลิมพระเกียรติ 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.หัวไทร นายฮารอไม 7,200         -             100.00       

20 7,200             อ.ชะอวด 7,200         -             100.00       

                   2)  พัฒนาเพิม่ศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น 

Smart Farmer ต้นแบบ
50 20,000 จังหวดั ก.พ. 62 กสก. นางกมนิยา 19,724        276            98.62         

         92,000      79,590       12,410        86.51
                    1) อบรมเพิม่ทักษะ Smart Farmer และ Young 

Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
40 32,000           จังหวดั ม.ค. 62 กสก. นางกมนิยา 19,590        12,410        61.22         

                    2) สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพือ่การพัฒนา Smart 

Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม
2 60,000           อ าเภอ ก.พ. 62 กสก. นางกมนิยา 60,000        -             100.00       

1 30,000           อ.ฉวาง น.ส.ธนิตา 30,000        -             100.00       

1 30,000           อ.ท่าศาลา ม.6 ต.โมคลาน น.ส.สุภารัตน์ 30,000        -             100.00       

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 18,400 จังหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสก. 11,508        6,892          62.54         

             2.2 กิจกรรมย่อย พฒันา Smart Farmer และYoung Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
คง.ครั้งที ่1

3. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร N1029 62,000 3,765 -            

กิจกรรมตลาดเกษตรกร

1. พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 27,000 26,491               509              

    1.1 กจิกรรมยอ่ย อบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าเกษตรในตลาด
เกษตรกร 3 หลักสูตร

15 27,000 จงัหวดั  ธ.ค. 61 - ก.พ. 62 กพอ. น.ส.จฑุาทิพย์ 26,491               509              98.11         

2. พฒันาตลาดเกษตรกร 1 20,000 จงัหวดั ธ.ค. 61 กพอ. น.ส.จฑุาทิพย์ 20,000               -               100.00        

3. เชื่อมโยงและส่งเสริมเครือขา่ยตลาดเกษตรกร 15,000 11,744               3,256            

    3.1 กจิกรรมยอ่ย สัมมนาสร้างเครือขา่ยตลาดเกษตรกร 15 15,000 จงัหวดั  มี.ค. 62 กพอ. นางจนัทรทิมา 11,744               3,256            78.29         

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว เหลือเงนิ % เบกิจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1

4. โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ N1030 51 6,516,100 1,421,852 5,043,048 21.82

    กิจกรรมระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ 51 6,516,100 -             

    1. กจิกรรมยอ่ย วเิคราะหจ์ดัเวทจีดัท าแผน/ปรับปรุงขอ้มลู 51 205,000            อ าเภอ พ.ย. - ธ.ค. 61 กยศ. นายอนวุตัร 204,555                445                  99.78            

       1.1 แปลงป ี2560 แปลงปทีี ่3 26 97,000            96,960               40                  99.96          

            1. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 3,000               อ.เมอืง ม.1 ต.ก าแพงเซา น.ส.สุนษิา 3,000                   -                  100.00          

            2. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.เมอืง ม.8 ต.บางจาก นายประสาร 3,000                   -                  100.00          

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 6,000               อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 6,000                   -                  100.00          

            4. มะพร้าว 1 3,000               อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 3,000                   -                  100.00          

            5. ผึ ง 1 3,000               อ.ทา่ศาลา ม.5 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 3,000                   -                  100.00          

            6. ปาล์มน  ามนั 1 4,000               อ.เชยีรใหญ่ 4,000                   -                  100.00          

            7. ไมผ้ล (ส้มโอ) 1 6,000               อ.ปากพนงั 6,000                   -                  100.00          

            8. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.ร่อนพบิลูย์ 3,000                   -                  100.00          

            9. มะพร้าว 1 3,000               อ.สิชล ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 3,000                   -                  100.00          

            10. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.สิชล ต.เสาเภา น.ส.เสาวนยี์ 3,000                   -                  100.00          

            11. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 6,000               อ.ลานสกา 6,000                   -                  100.00          

            12. ปาล์มน  ามนั 1 4,000               อ.ทุง่ใหญ่ 4,000                   -                  100.00          

            13. มะพร้าว 1 3,000               อ.ขนอม ม.2 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 3,000                   -                  100.00          

            14. ปาล์มน  ามนั 1 5,000               อ.ขนอม ม.10 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 5,000                   -                  100.00          

            15. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 4,000               อ. พปินู 4,000                   -                  100.00          

            16. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 4,000               อ.พปินู 4,000                   -                  100.00          

            17. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 4,000               อ.พรหมคีรี 3,960                   40                   99.00            

            18. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.บางขนั น.ส.วรุณรัต 3,000                   -                  100.00          

            19. ผึ ง 1 3,000               อ.ถ  าพรรณรา ม.4 ต.คลองเส นางกนกอร 3,000                   -                  100.00          

            20. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.จฬุาภรณ์ 3,000                   -                  100.00          

            21. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 3,000               อ.นบพติ า 3,000                   -                  100.00          

เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

            22. ปาล์มน  ามนั 1 4,000               อ.เฉลิมพระเกยีรติ 4,000                   -                  100.00          

            23. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.หวัไทร ม.2 ต.ทรายขาว นางจริาภา 3,000                   -                  100.00          

            24. ไมผ้ล (เงาะ) 1 3,000               อ.ชะอวด 3,000                   -                  100.00          

            25. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.ชะอวด 5,000                   -                  100.00          

            26. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.ชะอวด 3,000                   -                  100.00          

       1.2 แปลงป ี2561 แปลงปทีี ่2 37,000            พ. ย. - ธ.ค. 61 กยศ. นายอนุวตัร 36,760               240                99.35          

            1. มะพร้าวแก่ 1 3,000               อ.ปากพนงั 3,000                   -                  100.00          

            2. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 4,000               อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 4,000                   -                  100.00          

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 4,000               อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 4,000                   -                  100.00          

            4. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 4,000               อ.สิชล ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 4,000                   -                  100.00          

            5. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.สิชล (ต.ส่ีขดี) ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 3,000                   -                  100.00          

            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 4,000               อ.สิชล ต.เทพราช นางกลุธดิา 4,000                   -                  100.00          

            7. ปาล์มน  ามนั 1 3,000               อ.สิชล (ต.ทุง่ใส) ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 3,000                   -                  100.00          

            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 3,000               อ.พรหมคีรี 2,880                   120                  96.00            

            9. ยางพารา 1 3,000               อ.พรหมคีรี 2,880                   120                  96.00            

            10. ยางพารา 1 3,000               อ.ทุง่สง 3,000                   -                  100.00          

            11. ผึ งโพรงไทย 1 3,000               อ.นาบอน ศพก.อ.นาบอน นายธรีภทัร 3,000                   -                  100.00          

       1.3 แปลงป ี2562 แปลงปทีี ่1 14 71,000            อ าเภอ พ. ย. - ธ.ค. 61 70,835               165                99.77          

            1. ผักไฮโดรโปรนกิส์ 1 5,000               อ.เมอืง ม.5 ต.นาเคียน นายประสาร 5,000                   -                  100.00          

            2. ยาสูบ 1 5,000               อ.ทา่ศาลา ต.กลาย นายณัฐวตัร 5,000                   -                  100.00          

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.ทา่ศาลา ต.โมคลาน น.ส.สุภารัตน์ 5,000                   -                  100.00          

            4. ปาล์มน  ามนั 1 5,000               อ.ทา่ศาลา ต.ทา่ขึ น น.ส.อารีวรรณ 4,980                   20                   99.60            

            5. มะพร้าว 1 5,000               อ.ปากพนงั 4,995                   5                     99.90            

            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.ร่อนพบิลูย์ 5,000                   -                  100.00          

            7. ปาล์มน  ามนั 1 5,000               อ.ขนอม ม.1 ต.ทอ้งเนยีน นายชยัวฒัน์ 5,000                   -                  100.00          

            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.พรหมคีรี 4,860                   140                  97.20            

            9. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.จฬุาภรณ์ 5,000                   -                  100.00          

            10. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.ทุง่สง 5,000                   -                  100.00          

 1 5,000               อ.นาบอน ม.10 ต.นาบอน นายธรีภทัร 5,000                   -                  100.00          

            12. ผึ งโพรงไทย 1 5,000               อ.นาบอน ม.5 ต.แกว้แสน นายธรีภทัร 5,000                   -                  100.00          



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

            13. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 5,000               อ.พระพรหม 5,000                   -                  100.00          

            14. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 6,000               อ.ชา้งกลาง 6,000                   -                  100.00          

    2. กิจกรรมยอ่ย การถ่ายทอดความรู ้  51 1,072,800        อ าเภอ ธ.ค. 61 1,072,712           88                  99.99          

       2.1 แปลงป ี2560 แปลงปทีี ่3 26 538,800          538,765              35                  99.99          

            1. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 15,200 อ.เมอืง ม.1 ต.ก าแพงเซา น.ส.สุนษิา 15,200                 -                  100.00          

            2. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.เมอืง ม.8 ต.บางจาก นายประสาร 15,195                 5                     99.97            

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 37,800 อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 37,800                 -                  100.00          

            4. มะพร้าว 1 15,200 อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 15,200                 -                  100.00          

            5. ผึ ง 1 15,200 อ.ทา่ศาลา ม.5 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 15,200                 -                  100.00          

            6. ปาล์มน  ามนั 1 22,800 อ.เชยีรใหญ่ 22,800                 -                  100.00          

            7. ไมผ้ล (ส้มโอ) 1 37,800 อ.ปากพนงั 37,790                 10                   99.97            

            8. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.ร่อนพบิลูย์ 15,180                 20                   99.87            

            9. มะพร้าว 1 15,200 อ.สิชล ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 15,200                 -                  100.00          

            10. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.สิชล ต.เสาเภา น.ส.เสาวนยี์ 15,200                 -                  100.00          

            11. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 37,800 อ.ลานสกา 37,800                 -                  100.00          

            12. ปาล์มน  ามนั 1 22,800 อ.ทุง่ใหญ่ 22,800                 -                  100.00          

            13. มะพร้าว 1 15,200 อ.ขนอม ม.2 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 15,200                 -                  100.00          

            14. ปาล์มน  ามนั 1 30,300 อ.ขนอม ม.10 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 30,300                 -                  100.00          

            15. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 22,800 อ. พปินู 22,800                 -                  100.00          

            16. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 22,800 อ.พปินู 22,800                 -                  100.00          

            17. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 22,800 อ.พรหมคีรี 22,800                 -                  100.00          

            18. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.บางขนั น.ส.วรุณรัต 15,200                 -                  100.00          

            19. ผึ ง 1 15,200 อ.ถ  าพรรณรา ม.4 ต.คลองเส นางกนกอร 15,200                 -                  100.00          

            20. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.จฬุาภรณ์ 15,200                 -                  100.00          

            21. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 15,200 อ.นบพติ า 15,200                 -                  100.00          

            22. ปาล์มน  ามนั 1 22,800 อ.เฉลิมพระเกยีรติ 22,800                 -                  100.00          

            23. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.หวัไทร ม.2 ต.ทรายขาว นางจริภา 15,200                 -                  100.00          

            24. ไมผ้ล (เงาะ) 1 15,200 อ.ชะอวด 15,200                 -                  100.00          

            25. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 30,300 อ.ชะอวด 30,300                 -                  100.00          

            26. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.ชะอวด 15,200                 -                  100.00          



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

       2.2 แปลงป ี2561 แปลงปทีี ่2 11 197,600          อ าเภอ ธ.ค. 61 197,597              3                     100.00        

            1. มะพร้าวแก่ 1 15,200 อ.ปากพนงั 15,197                 3                     99.98            

            2. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 22,800 อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 22,800                 -                  100.00          

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 22,800 อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 22,800                 -                  100.00          

            4. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 22,800 อ.สิชล ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 22,800                 -                  100.00          

            5. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.สิชล (ต.ส่ีขดี) ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 15,200                 -                  100.00          

            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 22,800 อ.สิชล ต.เทพราช นางกลุธดิา 22,800                 -                  100.00          

            7. ปาล์มน  ามนั 1 15,200 อ.สิชล (ต.ทุง่ใส) ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 15,200                 -                  100.00          

            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 15,200 อ.พรหมคีรี 15,200                 -                  100.00          

            9. ยางพารา 1 15,200 อ.พรหมคีรี 15,200                 -                  100.00          

            10. ยางพารา 1 15,200 อ.ทุง่สง 15,200                 -                  100.00          

            11. ผึ งโพรงไทย 1 15,200 อ.นาบอน ศพก.อ.นาบอน นายธรีภทัร 15,200                 -                  100.00          

       2.3 แปลงป ี2562 แปลงปทีี ่1 14 336,400          อ าเภอ ธ.ค. 61 336,350                50                    99.99          

            1. ผักไฮโดรโปรนกิส์ 1 23,200 อ.เมอืง ม.5 ต.นาเคียน นายประสาร 23,200                 -                  100.00          

            2. ยาสูบ 1 23,200 อ.ทา่ศาลา ต.กลาย นายณัฐวตัร 23,150                 50                   99.78            

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.ทา่ศาลา ต.โมคลาน น.ส.สุภารัตน์ 23,200                 -                  100.00          

            4. ปาล์มน  ามนั 1 23,200 อ.ทา่ศาลา ต.ทา่ขึ น น.ส.อารีวรรณ 23,200                 -                  100.00          

            5. มะพร้าว 1 23,200 อ.ปากพนงั นายปรเมศวร์ 23,200                 -                  100.00          

            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.ร่อนพบิลูย์ 23,200                 -                  100.00          

            7. ปาล์มน  ามนั 1 23,200 อ.ขนอม ม.1 ต.ทอ้งเนยีน นายชยัวฒัน์ 23,200                  100.00          

            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.พรหมคีรี 23,200                 -                  100.00          

            9. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.จฬุาภรณ์ 23,200                 -                  100.00          

            10. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.ทุง่สง 23,200                 -                  100.00          

            11. ผึ งโพรงไทย 1 23,200 อ.นาบอน ม.10 ต.นาบอน นายธรีภทัร 23,200                 -                  100.00          

            12. ผึ งโพรงไทย 1 23,200 อ.นาบอน ม.5 ต.แกว้แสน นายธรีภทัร 23,200                 -                  100.00          

            13. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 23,200 อ.พระพรหม 23,200                 -                  100.00          
            14. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 34,800 อ.ชา้งกลาง 34,800                 -                  100.00          
    3. กิจกรรมยอ่ย สรา้งมลูค่าเพ่ิมสนิค้า 2,635,000        จงัหวดั เม.ย. - ส.ค. 62 นางกมนิยา -                    2,635,000        -             
       3.1 แปลงป ี2560 แปลงปทีี ่3 26 1,880,000        -                    1,880,000        -             
            1. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 65,000             อ.เมอืง -                      65,000              -             
            2. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.เมอืง 65,000              -             



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 95,000             อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 95,000              -             
            4. มะพร้าว 1 65,000             อ.ทา่ศาลา ม.4 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 65,000              -             
            5. ผึ ง 1 65,000             อ.ทา่ศาลา ม.5 ต.สระแกว้ นายภริูชาติ 65,000              -             
            6. ปาล์มน  ามนั 1 75,000             อ.เชยีรใหญ่ 75,000              -             
            7. ไมผ้ล (ส้มโอ) 1 95,000             อ.ปากพนงั 95,000              -             
            8. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.ร่อนพบิลูย์ 65,000              -             
            9. มะพร้าว 1 65,000             อ.สิชล ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 65,000              -             
            10. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.สิชล ต.เสาเภา น.ส.เสาวนยี์ 65,000              -             
            11. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 95,000             อ.ลานสกา 95,000              -             
            12. ปาล์มน  ามนั 1 75,000             อ.ทุง่ใหญ่ 75,000              -             
            13. มะพร้าว 1 65,000             อ.ขนอม ม.2 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 65,000              -             
            14. ปาล์มน  ามนั 1 85,000             อ.ขนอม ม.10 ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 85,000              -             
            15. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 75,000             อ. พปินู 75,000              -             
            16. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 75,000             อ.พปินู 75,000              -             
            17. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 75,000             อ.พรหมคีรี 75,000              -             
            18. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.บางขนั 65,000              -             
            19. ผึ ง 1 65,000             อ.ถ  าพรรณรา อ าเภอ นางกนกอร 65,000              -             
            20. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.จฬุาภรณ์ 65,000              -             
            21. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 65,000             อ.นบพติ า 65,000              -             
            22. ปาล์มน  ามนั 1 75,000             อ.เฉลิมพระเกยีรติ 75,000              -             
            23. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.หวัไทร ม.2 ต.ทรายขาว นางจริภา 65,000              -             
            24. ไมผ้ล (เงาะ) 1 65,000             อ.ชะอวด 65,000              -             
            25. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 85,000             อ.ชะอวด 85,000              -             
            26. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.ชะอวด 65,000              -             
       3.2 แปลงป ี2561 แปลงปทีี ่2 11 755,000          จงัหวดั เม.ย. - ส.ค. 62 -                    755,000          -             
            1. มะพร้าวแก่ 1 65,000             อ.ปากพนงั 65,000              -             
            2. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 75,000             อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 75,000              -             
            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 75,000             อ.สิชล ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 75,000              -             
            4. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 75,000             อ.สิชล ต.เปล่ียน น.ส.อรพรรณ 75,000              -             
            5. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.สิชล (ต.ส่ีขดี) ต.ส่ีขดี นายกติต์ิณพงศ์ 65,000              -             
            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 75,000             อ.สิชล ต.เทพราช นางกลุธดิา 75,000              -             
            7. ปาล์มน  ามนั 1 65,000             อ.สิชล (ต.ทุง่ใส) ต.ทุง่ใส วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 65,000              -             
            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 65,000             อ.พรหมคีรี 65,000              -             
            9. ยางพารา 1 65,000             อ.พรหมคีรี 65,000              -             
            10. ยางพารา 1 65,000             อ.ทุง่สง 65,000              -             



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

            11. ผึ งโพรงไทย 1 65,000             อ.นาบอน นายธรีภทัร 65,000              -             
    4. กิจกรรมยอ่ย สนับสนุนปจัจยั/วสัดอุุปกรณ์การเรยีนรู้ 14 2,260,000 0 2,260,000 -             
       4.1 แปลงป ี2562 แปลงปทีี ่1 14 2,260,000 อ าเภอ เม.ย. 62 กสผ. -                    2,260,000        -             
            1. ผักไฮโดรโปรนกิส์ 1 160,000 อ.เมอืง ม.5 ต.นาเคียน นายประสาร 160,000            -             
            2. ยาสูบ 1 160,000 อ.ทา่ศาลา ต.กลาย นายณัฐวตัร 160,000            -             
            3. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.ทา่ศาลา ต.โมคลาน น.ส.สุภารัตน์ 160,000            -             
            4. ปาล์มน  ามนั 1 160,000 อ.ทา่ศาลา ต.ทา่ขึ น น.ส.อารีวรรณ 160,000            -             
            5. มะพร้าว 1 160,000 อ.ปากพนงั 160,000            -             
            6. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.ร่อนพบิลูย์ 160,000            -             
            7. ปาล์มน  ามนั 1 160,000 อ.ขนอม ต.ทอ้งเนยีน นายชยัวฒัน์ 160,000            -             
            8. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.พรหมคีรี 160,000            -             
            9. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.จฬุาภรณ์ 160,000            -             
            10. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.ทุง่สง 160,000            -             
            11. ผึ งโพรงไทย 1 160,000 อ.นาบอน นายธรีภทัร 160,000            -             
            12. ผึ งโพรงไทย 1 160,000 อ.นาบอน นายธรีภทัร 160,000            -             
            13. ไมผ้ล (มงัคุด) 1 160,000 อ.พระพรหม 160,000            -             
            14. ไมผ้ล (ทเุรียน) 1 180,000 อ.ชา้งกลาง 180,000            -             
    5. กิจกรรมยอ่ย บรหิารจดัการโครงการ 292,100          144,585              147,515          167.71        
        5.1 ประชมุเครอืขา่ยคณะกรรมการแปลงใหญ่ 4 165,600          75,255               90,345            45.44          
             5.1.1 ประชุมเครอืข่ายคณะกรรมการแปลงใหญร่ะดับอ าเภอ 4 92,000            อ าเภอ พ.ย. 61 - ม.ิย. 62 นายอนุวตัร 47,274               44,726            51.38          
หมายเหต ุประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ยแปลงใหญ่ 4 4,000               อ.เมอืง นายประสาร 2,000                   2,000               50.00            
อยา่งนอ้ย 5 ราย (ตามค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการเครือขา่ย 4 4,000               อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 1,996                   2,004               49.90            
แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ) และ คณะกรรมการศพก. อ าเภอ 4 4,000               อ.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา นายณัฐวตัร 1,000                   3,000               25.00            
โดยประชมุทกุ 3 เดือน รวม 4 ครั ง/ปี 4 4,000               อ.ทุง่สง 2,950                   1,050               73.75            
ครัง้ที ่1 พ.ย. 2561 ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ ศพก. 4 4,000               อ.เชยีรใหญ่ 2,150                   1,850               53.75            
ครัง้ที ่2 ก.พ. 2562 ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ ศพก. 4 4,000               อ.ปากพนงั 1,990                   2,010               49.75            
ครัง้ที ่3 เม.ย. 2562 ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ ศพก. 4 4,000               อ.ร่อนพบิลูย์ 980                     3,020               24.50            
ครัง้ที ่4 ม.ิย. 2562 ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการ ศพก. 4 4,000               อ.สิชล วา่ที ่ร.ต.จตุรงค์ 2,000                   2,000               50.00            

4 4,000               อ.ลานสกา 2,500                   1,500               62.50            
4 4,000               อ.ทุง่ใหญ่ 2,000                   2,000               50.00            
4 4,000               อ.ขนอม ต.ขนอม นายชยัวฒัน์ 2,000                   2,000               50.00            
4 4,000               อ.พปินู 1,000                   3,000               25.00            
4 4,000               อ.พรหมคีรี 1,250                   2,750               31.25            
4 4,000               อ.นาบอน นายธรีภทัร 2,250                   1,750               56.25            
4 4,000               อ.บางขนั น.ส.วรุณรัต 2,500                   1,500               62.50            



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ
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เหลอืเงนิ % เบกิจา่ย
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แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

4 4,000               อ.ถ  าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นางกนกอร 2,000                   2,000               50.00            
4 4,000               อ. จฬุาภรณ์ 2,600                   1,400               65.00            
4 4,000               อ.พระพรหม น.ส.ชญาณ์พมิพ์ 3,100                   900                  77.50            
4 4,000               อ.นบพติ า 2,000                   2,000               50.00            
4 4,000               อ.ชา้งกลาง 1,500                   2,500               37.50            
4 4,000               อ.เฉลิมพระเกยีรติ 3,010                   990                  75.25            
4 4,000               อ.หวัไทร นางจริภา 2,500                   1,500               62.50            
4 4,000               อ.ชะอวด 1,998                   2,002               49.95            

             5.1.2 ประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ย 4 73,600            จงัหวดั ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 กยศ. นายอนุวตัร 27,981               45,619            38.02          
คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับจงัหวดั
ครัง้ที ่1 ธ.ค. 2561 ประชมุร่วมคณะกบักรรมการเครือขา่ย ศพก.
ครัง้ที ่2 ม.ีค. 2562 ประชมุร่วมคณะกบักรรมการเครือขา่ย ศพก.
ครัง้ที ่3 ม.ิย. 2562 ประชมุร่วมคณะกบักรรมการเครือขา่ย ศพก.
ครัง้ที ่4 ส.ค. 2562  ประชมุร่วมคณะกบักรรมการเครือขา่ย ศพก.
        5.2 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 51 76,500            อ าเภอ พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กยศ. นายอนุวตัร 23,660               52,840            30.93          
             5.2.1 ตดิตามและประเมนิผลโครงการระดบัอ าเภอ 51 51,000            23,660               27,340            46.39          

3 3,000               อ.เมอืง นายประสาร 2,948                   52                   98.27            
1 1,000               อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 1,000                   -                  100.00          
5 5,000               อ.ทา่ศาลา นายณัฐวตัร 4,960                   40                   99.20            
2 2,000               อ.ทุง่สง 1,000                   1,000               50.00            
1 1,000               อ.เชยีรใหญ่ -                      1,000               -               
3 3,000               อ.ปากพนงั -                      3,000               -               
2 2,000               อ.ร่อนพบิลูย์ 1,000                   1,000               50.00            
8 8,000               อ.สิชล กษอ.สิชล -                      8,000               -               
1 1,000               อ.ลานสกา -                      1,000               -               
1 1,000               อ.ทุง่ใหญ่ -                      1,000               -               
3 3,000               อ.ขนอม นายชยัวฒัน์ 3,000                   -                  100.00          
2 2,000               อ.พปินู -                      2,000               -               
4 4,000               อ.พรหมคีรี 3,920                   80                   98.00            
3 3,000               อ.นาบอน นายธรีภทัร 1,832                   1,168               61.07            
1 1,000               อ.บางขนั น.ส.วรุณรัต 1,000                   -                  100.00          
1 1,000               อ.ถ  าพรรณรา นางกนกอร 1,000                   -                  100.00          
2 2,000               อ. จฬุาภรณ์ -                      2,000               -               
1 1,000               อ.พระพรหม -                      1,000               -               
1 1,000               อ.นบพติ า -                      1,000               -               



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ
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ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

1 1,000               อ.ชา้งกลาง 1,000                   -                  100.00          
1 1,000               อ.เฉลิมพระเกยีรติ -                      1,000               -               
1 1,000               อ.หวัไทร ม.2 ต.ทรายขาว นางจริภา 1,000                   -                  100.00          
3 3,000               อ.ชะอวด -                      3,000               -               

             5.2.2 ตดิตามและประเมนิผลโครงการระดบัจงัหวดั 51 25,500            จงัหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 25,500            -             
        5.3 พัฒนาดา้นระบบฐานขอ้มลูกลางสมาชกิแปลงใหญ่ 50,000 45,670 4,330 91.34
             5.3.1 พัฒนาดา้นระบบฐานขอ้มลูกลางสมาชกิ 51 45,900            อ าเภอ พ.ย. - ธ.ค. 61 กยศ. นายอนุวตัร 45,670               230                99.50          
แปลงใหญ่ระดบัอ าเภอ 3 2,700               อ. เมอืง ธ.ค.-61 นายประสาร 2,700                   -                  100.00          

1 900                 อ. ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 875                     25                   97.22            
5 4,500               อ. ทา่ศาลา นายณัฐวตัร 4,500                   -                  100.00          
2 1,800               อ. ทุง่สง 1,765                   35                   98.06            
1 900                 อ. เชยีรใหญ่ 900                     -                  100.00          
3 2,700               อ. ปากพนงั 2,625                   75                   97.22            
2 1,800               อ. ร่อนพบิลูย์ 1,800                   -                  100.00          
8 7,200               อ. สิชล นายกติต์ิพงศ์ 7,200                   -                  100.00          
1 900                 อ. ลานสกา 875                     25                   97.22            
1 900                 อ. ทุง่ใหญ่ 900                     -                  100.00          
3 2,700               อ. ขนอม นายชยัวฒัน์ 2,700                   -                  100.00          
2 1,800               อ. พปินู 1,800                   -                  100.00          
4 3,600               อ. พรหมคีรี 3,600                   -                  100.00          
3 2,700               อ. นาบอน นายธรีภทัร 2,700                   -                  100.00          
1 900                 อ. บางขนั น.ส.วรุณรัต 900                     -                  100.00          
1 900                 อ. ถ  าพรรณรา นางกนกอร 900                     -                  100.00          
2 1,800               อ. จฬุาภรณ์ 1,800                   -                  100.00          
1 900                 อ. พระพรหม น.ส.ชญาณ์พมิพ์ 900                     -                  100.00          
1 900                 อ. นบพติ า 875                     25                   97.22            
1 900                 อ. ชา้งกลาง 870                     30                   96.67            
1 900                 อ. เฉลิมพระเกยีรติ 895                     5                     99.44            
1 900                 อ. หวัไทร ม.2 ต.ทรายขาว นางจริภา 900                     -                  100.00          
3 2,700               อ. ชะอวด 2,690                   10                   99.63            

             5.3.2 พฒันาด้านระบบฐานขอ้มลูกลางสมาชกิแปลงใหญ่
ระดับจงัหวดั

51 4,100               จงัหวดั พ.ย., ธ.ค. 61 กยศ. นายอนวุตัร -                      4,100               -               

 - ติดตาม นเิทศ/สนบัสนนุการปฏบิติังาน/ประสานงานโครงการ 51,200 จงัหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กยศ. -               



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร N1031 23 2,604,360 1,620,181 907,319 62.21            
   กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 23 2,604,360 -               
        1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 23 414,000 395,580 18,420 95.55            
            1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร
23 69,000 อ าเภอ พ.ย., ธ.ค. 61 กยศ. นายอนุวัตร 66,000           3,000             95.65            

1 3,000 อ.เมือง ม.5 ต.ท่าไร่ นายธีรพงศ์ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ฉวาง นายพิมลศักด์ิ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ท่าศาลา ม.2 ต.ตล่ิงชัน นายณัฐวัตร 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ทุ่งสง 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.เชียรใหญ่ น.ส.อาริยา 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ปากพนัง 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ร่อนพิบูลย์ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.สิชล ต.ทุ่งใส ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ลานสกา 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ทุ่งใหญ่ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ขนอม อ.ขนอม นายชัยวัฒน์ 3,000              -                 100.00            

แจ้งในที่ประชุมส่งวันที่ 1 เม.ย. 62 1 3,000 อ.พิปูน 3,000              -                
1 3,000 อ.พรหมคีรี นางภัศจี 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ถ้้าพรรณรา นางกนกอร 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.จุฬาภรณ์ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.พระพรหม 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.นบพิต้า 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.ช้างกลาง 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.เฉลิมพระเกียรติ 3,000              -                 100.00            
1 3,000 อ.หัวไทร ม.2 ต.ทรายขาว นายธนกฤต 3,000              -                 100.00            

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

1 3,000 อ.ชะอวด 3,000              -                 100.00            
            1.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. 69 345,000         พ.ย., ธ.ค. 61 กยศ. นายอนุวัตร 329,580          15,420           95.53            

3 15,000            อ.เมือง ต.ปากพนู, ต.ก้าแพงเซา,ต.ท่าง้ิว นายธีรพงศ์ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ฉวาง ต.นาแว, ต.นากะชะ,ต.ละอาย นายพิมลศักด์ิ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ท่าศาลา ต.สระแกว้,ต.กลาย,ต.ท่าศาลา นายณัฐวัตร 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ทุ่งสง 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.เชียรใหญ่ น.ส.อาริยา 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ปากพนัง 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ร่อนพิบูลย์ 14,980             20                  99.87             
3 15,000            อ.สิชล ต.เสารเภา, ต.เทพราช, ต.ทุง่ใส ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ลานสกา 14,900             100                99.33             
3 15,000            อ.ทุ่งใหญ่ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ขนอม นายชัยวัฒน์ 15,000             -                 100.00            

แจ้งในที่ประชุมส่งวันที่ 1 เม.ย. 62 3 15,000            อ.พิปูน 15,000            -                
3 15,000            อ.พรหมคีรี นางภัศจี 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ถ้้าพรรณรา นางกนกอร 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.จุฬาภรณ์ 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.พระพรหม 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.นบพิต้า 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ช้างกลาง 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.เฉลิมพระเกียรติ 14,700             300                98.00             
3 15,000            อ.หัวไทร ต.เกาะเพชร,ต.ท่าซอม,ต.เขาพงัไกร นายธนกฤต 15,000             -                 100.00            
3 15,000            อ.ชะอวด 15,000             -                 100.00            

        2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 396,800 236,256 160,544 59.54            
            2.1 กิจกรรมย่อย ประชุมคณะท้างานและ 186,300 90,656 95,644 48.66            
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
                  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 46 48,300            จังหวัด ธ.ค. 61 - ส.ค. 62 กยศ นายอนุวัตร 24,156             24,144            50.01            
เครือข่ายระดับจังหวัด
ประชุม คร้ังที่ 1 ธ.ค. 61 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ประชุม คร้ังที่ 2 ม.ีค. 62 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ประชุม คร้ังที่ 3 ม.ิย. 62 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ประชุม คร้ังที่ 4 ส.ค. 62 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ
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รหัสกิจกรรม
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

                  2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ้าเภอ 230 138,000          อ้าเภอ พ.ย. 61 - ม.ิย. 62 กยศ นายอนุวัตร 66,500             71,500            48.19             
ประชุม คร้ังที่ 1 พ.ย.-ธ.ค 61 ประชุมร่วมกับแปลงใหญ่ 10 6,000             อ.เมือง ต.ท่าไร่ นายธีรพงศ์ 3,000              3,000              50.00             
ประชุม คร้ังที่ 2 ก.พ. 62 ประชุมร่วมกับแปลงใหญ่ 10 6,000             อ.ฉวาง นายพิมลศักด์ิ 3,000              3,000              50.00             
ประชุม คร้ังที่ 3 เม.ย. 62 ประชุมร่วมกับแปลงใหญ่ 10 6,000             อ.ท่าศาลา ม.2 ต.ตล่ิงชัน นายณัฐวัตร 3,000              3,000              50.00             
ประชุม คร้ังที่ 4 ม.ิย. 62 ประชุมร่วมกับแปลงใหญ่ 10 6,000             อ.ทุ่งสง 3,000              3,000              50.00             

10 6,000             อ.เชียรใหญ่ 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ปากพนัง 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ร่อนพิบูลย์ 1,500              4,500              25.00             
10 6,000             อ.สิชล อ้าเภอ ว่าที่ร.ต.จตุรงค์ 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ลานสกา 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ทุ่งใหญ่ 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ขนอม นายชัยวัฒน์ 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.พิปูน 1,500              4,500              25.00             
10 6,000             อ.พรหมคีรี 1,500              4,500              25.00             
10 6,000             อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 3,500              2,500              58.33             
10 6,000             อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นางกนกอร 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.จุฬาภรณ์ 1,500              4,500              25.00             
10 6,000             อ.พระพรหม 4,500              1,500              75.00             
10 6,000             อ.นบพิต้า 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ช้างกลาง 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.เฉลิมพระเกียรติ 4,500              1,500              75.00             
10 6,000             อ.หัวไทร นายธนกฤต 3,000              3,000              50.00             
10 6,000             อ.ชะอวด 3,000              3,000              50.00             

           16,100             16,000                 100                  99

                 1) ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 46 16,100            จังหวัด  ม.ีค. 62 กยศ. นางพรพฤตยพรรณจ์ 16,000             100                99.38            

           2.3 กิจกรรมย่อย เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อ

ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
194,400 129,600           64,800            66.67             

                - จัดสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อ

ขับเคล่ือน ศพก. คร้ังที่ 1/2562
162 64,800 จังหวัด  พ.ย. 61 กยศ. นางพรพฤตยพรรณจ์ 64,800             -                 100.00          

                  - จัดสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อ

ขับเคล่ือน ศพก. คร้ังที่ 2/2562
162 64,800 จังหวัด  ม.ค. 62 กยศ. นางพรพฤตยพรรณจ์ 64,800             -                 100.00          

           2.2 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมการจัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต้าบล
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

                  - จัดสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อ

ขับเคล่ือน ศพก. คร้ังที่ 3/2562
162 64,800 จังหวัด  พ.ค. 62 กยศ. นางพรพฤตยพรรณจ์ -                 64,800            -               

        3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 460,000 100,000 360,000 21.74            

           3.1 กิจกรรมย่อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้น

ฤดูกาลผลิตใหม่  (Field day)
23 460,000 จังหวัด พ.ค. - ม.ิย. 62 กยศ. นายอนุวัตร 100,000           360,000           21.74            

1 20,000            อ.เมือง ม.5 ต.ท่าไร่ นายธีรพงศ์ 20,000            -                
1 20,000            อ.ฉวาง นายพิมลศักด์ิ 20,000            -                
1 20,000            อ.ท่าศาลา ม.2 ต.ตล่ิงชัน นายณัฐวัตร 20,000             -                 100.00            
1 20,000            อ.ทุ่งสง 20,000            -                
1 20,000            อ.เชียรใหญ่ 20,000            -                
1 20,000            อ.ปากพนัง 20,000             -                 100.00            
1 20,000            อ.ร่อนพิบูลย์ 20,000            -                
1 20,000            อ.สิชล ต.เสาเภา ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ 20,000             -                 100.00            
1 20,000            อ.ลานสกา 20,000            -                
1 20,000            อ.ทุ่งใหญ่ 20,000            -                
1 20,000            อ.ขนอม นายชัยวัฒน์ 20,000            -                
1 20,000            อ.พิปูน 20,000            -                
1 20,000            อ.พรหมคีรี 20,000            -                
1 20,000            อ.นาบอน นายธีรภัทร 20,000            -                
1 20,000            อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 20,000            -                
1 20,000            อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นางกนกอร 20,000            -                
1 20,000            อ.จุฬาภรณ์ 20,000            -                
1 20,000            อ.พระพรหม 20,000             -                 100.00            
1 20,000            อ.นบพิต้า 20,000            -                
1 20,000            อ.ช้างกลาง 20,000            -                
1 20,000            อ.เฉลิมพระเกียรติ 20,000            -                
1 20,000            อ.หัวไทร ม.2 ต.หัวไทร นายธนกฤต 20,000            -                
1 20,000            อ.ชะอวด 20,000             -                 100.00            

4. พัฒนาเกษตรกรผู้น า 455,400 306,852 148,548 67.38            
    4.1 กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น้า 690 372,600         อ าเภอ ธค. 61 - ม.ิย. 62 กสก. นายศักรินทร์ 296,052          76,548           79.46            
อบรม 3 คร้ัง 30 16,200            อ.เมือง ม.ค., ม.ีค., พ.ค. นายธีรพงศ์ 10,800             5,400              66.67             

30 16,200            อ.ฉวาง นายพิมลศักด์ิ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.ท่าศาลา ม.2 ต.ตล่ิงชัน นายณัฐวัตร 9,900              6,300              61.11             
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30 16,200            อ.ทุ่งสง น.ส.สุนิษา 9,900              6,300              61.11             
30 16,200            อ.เชียรใหญ่ น.ส.อาริยา 10,800             5,400              66.67             
30 16,200            อ.ปากพนัง นายวีรชัย 16,032             168                98.96             
30 16,200            อ.ร่อนพิบูลย์ น.ส.วรรณา 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.สิชล อ้าเภอ ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ 11,100             5,100              68.52             
30 16,200            อ.ลานสกา น.ส.อัมราวดี 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.ทุ่งใหญ่ น.ส.โสเพ็ญ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.ขนอม ธ.ค.,ม.ค.,พ.ค. นายชัยวัฒน์ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.พิปูน น.ส.นิษา 11,520             4,680              71.11             
30 16,200            อ.พรหมคีรี นางภัคจี 10,800             5,400              66.67             
30 16,200            อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 16,200             -                 100.00            

. 30 16,200            อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 10,800             5,400              66.67             
30 16,200            อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นางกนกอร 5,400              10,800            33.33             
30 16,200            อ.จุฬาภรณ์ นายวรวิทย์ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.พระพรหม น.ส.ชญาณ์พิมพ์ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.นบพิต้า นายยุทธพล 10,800             5,400              66.67             
30 16,200            อ.ช้างกลาง นางนภาภรณ์ 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.เฉลิมพระเกียรติ นายภาณุวัตร 10,800             5,400              66.67             
30 16,200            อ.หัวไทร ทุกต้าบล นายธนกฤต 16,200             -                 100.00            
30 16,200            อ.ชะอวด นายศุภชัย 5,400              10,800            33.33             

   4.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผู้น้า ศพก.เครือข่าย 230 82,800            อ้าเภอ พ.ค. - ก.ค. 62 กสก. นายศักรินทร์ 10,800           72,000           13.04            
10 3,600             อ.เมือง พ.ค., ก.ค. 62 นายธีรพงศ์ 3,600              -                
10 3,600             อ.ฉวาง นายพิมลศักด์ิ 3,600              -                 100.00            
10 3,600             อ.ท่าศาลา ม.2 ต.ตล่ิงชัน นายณัฐวัตร 3,600              -                
10 3,600             อ.ทุ่งสง น.ส.สุนิษา 3,600              -                
10 3,600             อ.เชียรใหญ่ น.ส.อาริยา 3,600              -                
10 3,600             อ.ปากพนัง นายวีรชัย 3,600              -                
10 3,600             อ.ร่อนพิบูลย์ น.ส.วรรณา 3,600              -                
10 3,600             อ.สิชล อ้าเภอ ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ 3,600              -                
10 3,600             อ.ลานสกา น.ส.อัมราวดี 3,600              -                
10 3,600             อ.ทุ่งใหญ่ น.ส.โสเพ็ญ 3,600              -                
10 3,600             อ.ขนอม พ.ค. นายชัยวัฒน์ 3,600              -                 100.00            
10 3,600             อ.พิปูน น.ส.นิษา 3,600              -                
10 3,600             อ.พรหมคีรี นางภัคจี 3,600              -                
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10 3,600             อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 3,600              -                
10 3,600             อ.บางขัน ศพก.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 3,600              -                
10 3,600             อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นางกนกอร 3,600              -                
10 3,600             อ.จุฬาภรณ์ นายวรวิทย์ 3,600              -                
10 3,600             อ.พระพรหม น.ส.ชญาณ์พิมพ์ 3,600              -                 100.00            
10 3,600             อ.นบพิต้า นายยุทธพล 3,600              -                
10 3,600             อ.ช้างกลาง นางนภาภรณ์ 3,600              -                
10 3,600             อ.เฉลิมพระเกียรติ นายภาณุวัตร 3,600              -                
10 3,600             อ.หัวไทร ทุกต้าบล นายธนกฤต 3,600              -                
10 3,600             อ.ชะอวด นายศุภชัย 3,600              -                

          5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย 785,760         581,493          127,407         74.00            

         414,960           248,325            90,375             59.84

                  1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการ

ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
46 248,400         อ าเภอ พ.ย. - ธ.ค. 61 กอพ. น.ส.ศรีพุธ 248,325          75                 99.97            

2 10,800            อ.เมือง ต.ทา่ไร่, ต.ปากพนู น.ส.อนงค์ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ฉวาง น.ส.เพ็ญฤดี 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ท่าศาลา ม.4 ต.สระแก้ว นายภูริชาติ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ทุ่งสง 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.เชียรใหญ่ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ปากพนัง 10,790             10                  99.91             
2 10,800            อ.ร่อนพิบูลย์ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.สิชล ต.ทุ่งใส, อ.เสาเภา น.ส.เสาวนีย์ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ลานสกา 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ทุ่งใหญ่ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ขนอม ต.ควนทอง,ต.ขนอม น.ส.นุชเนตร 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.พิปูน 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.พรหมคีรี 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.บางขัน ศจช.บ้านนิคม,ศจช.วงัหิน น.ส.เพชรรัตน์ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นายปารัณ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.จุฬาภรณ์ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.พระพรหม 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.นบพิต้า 10,735             65                  99.40             

              5.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

2 10,800            อ.ช้างกลาง 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.เฉลิมพระเกียรติ 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.หัวไทร ต.บา้นราม, ต.ควนชะลิก น.ส.วรัญญา 10,800             -                 100.00            
2 10,800            อ.ชะอวด 10,800             -                 100.00            

                  2) สนับสนุนการด้าเนินงานของ ศจช. 1 76,260            จังหวัด  เม.ย. 62 กอพ. น.ส.ศรีพุธ -               

                     3.1 สนับสนุนการส้ารวจติดตามแปลงติดตาม

สถานการณ์ศัตรูพืช
57 28,500            จังหวัด  เม.ย. 62 กอพ. น.ส.ศรีพุธ 28,500            -               

                  4) จัดท้าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม

ตามสภาพพื้นที่
2 20,000            จังหวัด  เม.ย. 62 กอพ. น.ส.ศรีพุธ 20,000            -               

                  5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย

 ศจช. ระดับจังหวัด
92 36,800            จังหวัด  พ.ค. 62 กอพ. น.ส.ศรีพุธ 36,800            -               

                  6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 1 5,000             จังหวัด  พ.ค. 62 กอพ. นางจันทรทิมา 5,000              -               

              5.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 166,000 159,921 6,079 96.34            
                  1) สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 23 161,000          อ้าเภอ  ก.พ. 62 กอพ. น.ส.จุฑาทิพย์ 159,921           1,079              99.33            

1 7,000 อ.เมือง ม.7 ต.ท่าเรือ นายเอกสิทธิ์ 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.ฉวาง น.ส.จารีย์ 6,915              85                  98.79             
1 7,000 อ.ท่าศาลา ม.8 ต.หัวตะพาน น.ส.โสภาวรรณ 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.ทุ่งสง 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.เชียรใหญ่ 6,595              405                94.21             
1 7,000 อ.ปากพนัง น.ส.อรนันท์ 6,926              74                  98.94             
1 7,000 อ.ร่อนพิบูลย์ นายอนุพร 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.สิชล ต.เทพราช นางกุลธิดา 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.ลานสกา 6,995              5                   99.93             
1 7,000 อ.ทุ่งใหญ่ 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.ขนอม ต.ควนทอง นายพงษ์พัฒน์ 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.พิปูน 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.พรหมคีรี 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 6,930              70                  99.00             
1 7,000 อ.บางขัน ศดปช.วังหิน     น.ส.เพชรรัตน์ 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.ถ้้าพรรณรา นายปารัณ 6,995              5                   99.93             
1 7,000 อ.จุฬาภรณ์ 7,000              -                 100.00            

                  3) สนับสนุนการด้าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

1 7,000 อ.พระพรหม 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.นบพิต้า 6,990              10                  99.86             
1 7,000 อ.ช้างกลาง 7,000              -                 100.00            
1 7,000 อ.เฉลิมพระเกียรติ 6,990              10                  99.86             
1 7,000 อ.หัวไทร ม.11 ต.ทรายขาว น.ส.ณฉัตร 6,595              405                94.21             
1 7,000 อ.ชะอวด 6,990              10                  99.86             

                  2) ประกวด ศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด 1 5,000             จังหวัด  ม.ิย. 62 กอพ. นางจันทรทิมา 5,000             -               
          204,800            173,247             30,953            198.23

                  1) จัดท้าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 23 92,000            อ้าเภอ  ก.พ. 62 กอพ. น.ส.จุฑาทิพย์ 91,152             848                99.08            
1 4,000             อ.เมือง ม. 7 ต.ท่าเรือ นายเอกสิทธิ์ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ฉวาง น.ส.จารีย์ 3,990              10                  99.75             
1 4,000             อ.ท่าศาลา ม.8 ต.หัวตะพาน น.ส.โสภาวรรณ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ทุ่งสง 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.เชียรใหญ่ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ปากพนัง น.ส.อรนันท์ 3,912              88                  97.80             
1 4,000             อ.ร่อนพิบูลย์ นายอนุพร 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.สิชล ต.เทพราช นางกุลธิดา 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ลานสกา 3,980              20                  99.50             
1 4,000             อ.ทุ่งใหญ่ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ขนอม ต.ควนทอง นางพงษ์พัฒน์ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.พิปูน 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.พรหมคีรี 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.บางขัน ศดปช.วังหิน น.ส.เพชรรัตน์ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ถ้้าพรรณรา นายปารัณ 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.จุฬาภรณ์ 4,000              -                 100.00            

              5.3 กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

% เบิกจ่ายเหลือเงิน

1 4,000             อ.พระพรหม 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.นบพิต้า 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ช้างกลาง 3,600              400                90.00             
1 4,000             อ.เฉลิมพระเกียรติ 3,700              300                92.50             
1 4,000             อ.หัวไทร ม.11 ต.ทรายขาว น.ส.ณฉัตร 4,000              -                 100.00            
1 4,000             อ.ชะอวด 3,970              30                  99.25             

                  2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 23 82,800            อ้าเภอ  ก.พ. 62 กอพ. น.ส.จุฑาทิพย์ 82,095             105                99.15            
1 3,600             อ.เมือง ม. 7 ต.ท่าเรือ นายเอกสิทธิ์ 3,000              83.33             
1 3,600             อ.ฉวาง น.ส.จารีย์ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ท่าศาลา ม.8 ต.หัวตะพาน น.ส.โสภาวรรณ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ทุ่งสง 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.เชียรใหญ่ น.ส.อาริยา 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ปากพนัง 3,595              5                   99.86             
1 3,600             อ.ร่อนพิบูลย์ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.สิชล ต.เทพราช นางกุลธิดา 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ลานสกา 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ทุ่งใหญ่ นายพรชัย 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ขนอม ต.ควนทอง นายพงษ์พัฒน์ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.พิปูน 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.พรหมคีรี 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.นาบอน น.ส.สมฤทัย 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.บางขัน ศดปช.วังหิน น.ส.เพชรรัตน์ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ถ้้าพรรณรา ม.1 ต.คลองเส นายปารัณ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.จุฬาภรณ์ 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.พระพรหม 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.นบพิต้า 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ช้างกลาง 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.เฉลิมพระเกียรติ 3,500              100                97.22             
1 3,600             อ.หัวไทร ม.11 ต.ทรายขาว น.ส.ณฉัตร 3,600              -                 100.00            
1 3,600             อ.ชะอวด 3,600              -                 100.00            

                  3) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 1 30,000            จังหวัด  ก.ค. 62 กอพ. น.ส.จุฑาทิพย์ -                 30,000            -                
           6. ติดตาม และรายงาน 5,000 - 5,000 -                
                6.1 กิจกรรมย่อย ติดตามการด้าเนินงาน ศพก. 2 5,000 จังหวัด ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 กยศ. นายอนุวัตร -                5,000              -               
 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 87,400 จังหวัด พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กยศ. -                 87,400            -               



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1

6. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร N1034 120 84,000 79,192 4,808 94.28        

    6.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามนั 120 84,000 79,192 4,808 94.28        

             1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน 120 79,200 อ าเภอ  ธ.ค. 61 กสผ. น.ส.อรทัย 79,192       8             99.99        
30 19,800 อ.เมือง ม. 7 ต.ท่าเรือ นายเอกสิทธิ์ 19,800        -           100.00       
30 19,800 อ.เชียรใหญ่ น.ส.ปิยะมาส 19,800        -           100.00       
30 19,800 อ.ปากพนัง 19,792        8              99.96         
30 19,800 อ.หัวไทร ม.4 ต.ท่าซอม นายฮารอไม 19,800        -           100.00       

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 4,800 จังหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. น.ส.อรทัย -             4,800        -           

ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย

          1. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตในพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสม เพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที่/เดือน ผู้รับผิดชอบ



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน N1036 120,000 87,768 32,232 73.14          
     7.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 120,000
           1. กิจกรรมยอ่ย อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 75 87,000 อ าเภอ  ธ.ค. 61 กสผ. น.ส.จิราวรรณ 84,200          2,800            96.78           
              - มะพร้าว 50 58,000 อ.ขนอม ม.7 ต.ขนอม นายชัยวฒัน์ 58,000          -               100.00         
              - มังคุด 25 29,000 อ.พรหมคีรี 26,200          2,800            90.34           
          2. กิจกรรมยอ่ย ติดตามและประเมินแปลงเบือ้งต้น 75 30,000 อ าเภอ ก.พ. - ม.ิย. 62 กสผ. น.ส.จิราวรรณ 3,568            26,432           11.89           
              - มะพร้าว 50 20,000 อ.ขนอม นายชัยวฒัน์ 3,568            16,432          17.84           
              - มังคุด 25 10,000 อ.พรหมคีรี -               10,000          -              
 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 3,000 จังหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. -              3,000            -             

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที่ 1

7. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน N1037 102,720 67,819 34,901 66.02       
     7.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน 102,720
           1. กิจกรรมย่อย กระบวนการเรียนรู้ 142 93,720 จังหวัด  เม.ย. 62 กสผ. น.ส.ธิติรัตน์ 67,819          25,901         72.36        
          2. กิจกรรมย่อย ติดตามประเมินผล 1 9,000 อ าเภอ เม.ย. - ก.ค. 62 กสผ. น.ส.ธิติรัตน์ 9,000          -           

ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว เหลือเงิน % เบกิจ่าย

รายงานขอ้มลูผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวันที/่เดือน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที ่1

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสูส่ากล
N1039 2 114,000 113,600 400 99.65          

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรปู 2 114,000 -             

   กิจกรรมพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสินค้าเกษตรแปรรูป 2 114,000 -             

    1. กิจกรรมยอ่ย พัฒนาทักษะวสิาหกิจชุมชนด้านการบริหาร

จัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
20 13,600 อ าเภอ ธ.ค. 61 กสก. นางจรัญญา 13,600         -               100.00         

10 6,800 อ าเภอสิชล วสช.กลุ่มคนสร้างสุขฯ น.ส.เสาวนีย์ 6,800           -               100.00          

10 6,800 อ าเภอขนอม วสช.วงัทอปไลท์ นายชัยวฒัน์ 6,800           -               100.00          

    2. กิจกรรมยอ่ย พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวสิาหกิจชุมชน เช่น 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานทีผ่ลิต/ตรวจประเมินและขอ

เคร่ืองหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ  ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฮา

ลาล GMPPrimary GMP เป็นต้น/ ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ 

หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่

2 100,000 อ าเภอ  ก.พ. 62 กสก. นางจรัญญา 100,000      -              100.00         

1 50,000          อ าเภอสิชล วสช.กลุ่มคนสร้างสุขฯ น.ส.เสาวนีย์ 50,000         -              100.00          

1 50,000          อ าเภอขนอม วสช.วงัทอปไลท์ นายชัยวฒัน์ 50,000         -               100.00          

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ประสานงานโครงการ 400 จังหวดั พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสก. -              400              -             

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดอืน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชือ่ผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงนิ % เบิกจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที ่1

แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทัล N1040 171,000       1,122,500 403,844 718,656 35.98         
โครงการขึน้ทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร 171,000        1,122,500 -            
กิจกรรมขึน้ทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร 171,000        1,122,500 -            
    1. ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจบุัน
       1.1 กิจกรรมยอ่ย ตดิตามการจัดเก็บและปรบัปรงุขอ้มลู

ทะเบยีนเกษตรกรให้เปน็ปจัจุบนั
171,000 470,250

           - ครั้งที ่1/2562 42,750 117,563         อ าเภอ ต.ค. 61 - ม.ีค. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 111,978      5,585          95.25         
3,474 9,553              อ.เมือง น.ส.สุนิษา 9,550           3                 99.97          
2,114 5,813              อ.ฉวาง นายทวศัีกด์ิ 5,712           101              98.26          
3,013 8,286              อ.ท่าศาลา น.ส.โสภาวรรณ 8,284           2                 99.98          
3,474 9,553              อ.ทุง่สง นายอรุณชัย 6,760           2,793           70.76          
1,304 3,586              อ.เชียรใหญ่ 3,520           66               98.16          
2,134 5,869              อ.ปากพนัง ปริชมน 5,869           -              100.00        
2,447 6,729              อ.ร่อนพบิูลย์ วฤณดา 6,726           3                 99.96          
3,082 8,476              อ.สิชล นางกลุธดิา 8,476           -              100.00        
1,413 3,886              อ.ลานสกา ไชยพงษ์ 3,880           6                 99.85          
2,332 6,413              อ.ทุง่ใหญ่ โสเพญ็ 6,412           1                 99.98          
912 2,508              อ.ขนอม น.ส.นุชเนตร 2,508           -              100.00        

1,248 3,432              อ.พปิูน น.ส.ศิริวรรณ 3,432           -              100.00        
1,316 3,619              อ.พรหมคีรี พรศรี 3,600           19               99.47          
896 2,464              อ.นาบอน นายธรีภทัร 2,464           -             

1,736 4,774              อ.บางขนั น.ส.ณิชาภา 4,774           -              100.00        
712 1,958              อ.ถ้้าพรรณรา นางกรกอร 1,958           -              100.00        

1,375 3,781              อ.จฬุาภรณ์ วรวทิย์ 3,781           -              100.00        
1,406 3,867              อ.พระพรหม คมสัน 3,864           3                 99.92          
1,613 4,436              อ.นบพต้ิา 4,380           56               98.74          

เหลอืเงนิ % เบกิจ่าย

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจงัหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

1,119 3,077              อ.ช้างกลาง 3,076           1                 99.97          
851 2,340              อ.เฉลิมพระเกยีรติ นางจนิตนา 2,281           59               97.48          

1,698 4,670              อ.หวัไทร นางจริภา 4,670           -              100.00        
3,081 8,473              อ.ชะอวด เกศรินทร์ 8,465           8                 99.91          

ครั้งที ่2/2562 128,250 352,687         อ าเภอ เม.ย. - ส.ค. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 29,111       323,576         8.25          
10,418         28,649            อ.เมือง น.ส.สุนิษา 28,649         -             
6,344           17,446            อ.ฉวาง นายทวศัีกด์ิ 17,446         -             
9,037           24,852            อ.ท่าศาลา น.ส.โสภาวรรณ 24,852         -             

10,420         28,655            อ.ทุง่สง นายอรุณชัย 28,655         -             
3,914           10,763            อ.เชียรใหญ่ 10,763         -             
6,403           17,608            อ.ปากพนัง น.ส.ปริชมน 17,608         -             
7,341           20,188            อ.ร่อนพบิูลย์ นางวฤณดา 20,188         -             
9,245           25,424            อ.สิชล นางกลุธดิา 25,424         -             
4,238           11,654            อ.ลานสกา นายไชยพงศ์ 2,612           9,042           22.41          
6,998           19,245            อ.ทุง่ใหญ่ น.ส.โสเพญ็ 10,550         8,695           54.82          
2,735           7,521              อ.ขนอม น.ส.นุชเนตร 7,521           -             
3,743           10,293            อ.พปิูน น.ส.ศิริวรรณ 10,293         -             
3,947           10,854            อ.พรหมคีรี นางพรศรี 10,854         -             
2,689           7,395              อ.นาบอน นายธรีภทัร 7,395           -             
5,209           14,325            อ.บางขนั น.ส.ณิชาภา 14,325         -             
2,136           5,874              อ.ถ้้าพรรณรา นางกรกอร 5,874           -             
4,125           11,344            อ.จฬุาภรณ์ นายวรวทิย์ 11,344         -             
4,217           11,597            อ.พระพรหม นายคมสัน 11,597         -             
4,841           13,313            อ.นบพต้ิา 13,313         -             
3,357           9,232              อ.ช้างกลาง 9,232           -             
2,554           7,023              อ.เฉลิมพระเกยีรติ นางจนิตนา 1,935           5,088           27.55          
5,096           14,014            อ.หวัไทร นางจริภา 14,014         -              100.00        
9,243           25,418            อ.ชะอวด น.ส.เกศรินทร์ 25,418         -             

     1.2 ค่าอินเทอรเ์น็ตส าหรบัใชกั้บ Tablet ในการปรบัปรงุ

ทะเบยีนและวาดแปลง (ค่าสาธารณูปโภค)
75 412,500         จังหวดั ต.ค. 61 - ก.ย. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 120,375      292,125       29.18         

   2. กิจกรรมยอ่ย ตรวจสอบขอ้มลู
       2.1 ตรวจสอบพ้ืนทีเ่พาะปลกู วาดแปลง



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

ครั้งที ่1/2562 18,000 90,000           อ าเภอ ต.ค. - ธ.ค. 61 กยศ. นางธนกาญจน์ 62,733       27,267        69.70         
301 1,505              อ.เมือง น.ส.สุนิษา 1,505           -              100.00        

1,483 7,415              อ.ฉวาง นายทวศัีกด์ิ 3,880           3,535           52.33          
1,066 5,330              อ.ท่าศาลา น.ส.โสภาวรรณ 3,204           2,126           60.11          
981 4,905              อ.ทุง่สง นายอรุณชัย 4,905           -             
346 1,730              อ.เชียรใหญ่ 1,730           -             
321 1,605              อ.ปากพนัง น.ส.ปริชมน 1,592           13               99.19          
927 4,635              อ.ร่อนพบิูลย์ นางวฤณดา 4,624           11               99.76          

1,484 7,420              อ.สิชล นางกลุธดิา 5,420           2,000           73.05          
909 4,545              อ.ลานสกา นายไชยพงศ์ 4,336           209              95.40          

1,704 8,520              อ.ทุง่ใหญ่ น.ส.โสเพญ็ 8,520           -              100.00        
610 3,050              อ.ขนอม น.ส.นุชเนตร 2,864           186              93.90          

1,361 6,805              อ.พปิูน น.ส.ศิริวรรณ 6,492           313              95.40          
337 1,685              อ.พรหมคีรี นางพรศรี 1,680           5                 99.70          
195 975                อ.นาบอน นายธรีภทัร 975              -             

1,488 7,440              อ.บางขนั น.ส.ณิชาภา 7,440           -              100.00        
299 1,495              อ.ถ้้าพรรณรา นางกรกอร 1,495           -              100.00        
377 1,885              อ.จฬุาภรณ์ นายวรวทิย์ 1,885           -              100.00        
75 375                อ.พระพรหม นายคมสัน 372             3                 99.20          

1,035 5,175              อ.นบพต้ิา 5,175           -             
971 4,855              อ.ช้างกลาง 4,855           -              100.00        
240 1,200              อ.เฉลิมพระเกยีรติ นางจนิตนา 1,144           56               95.33          
285 1,425              อ.หวัไทร นางจริภา 1,425           -              100.00        

1,205 6,025              อ.ชะอวด น.ส.เกศรินทร์ 6,025           -             
ครั้งที ่2/2562 18,000 90,000           จังหวดั ม.ค. - เม.ย. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 55,147       34,853        61.27         

302 1,510              อ.เมือง น.ส.สุนิษา 1,496           14               99.07         
1,483 7,415              อ.ฉวาง นายทวศัีกด์ิ 5,720           1,695           77.14          
1,067 5,335              อ.ท่าศาลา น.ส.โสภาวรรณ 5,335           -             
981 4,905              อ.ทุง่สง นายอรุณชัย 2,000           2,905           40.77          
346 1,730              อ.เชียรใหญ่ 1,730           -             
321 1,605              อ.ปากพนัง น.ส.ปริชมน 1,456           149              90.72          
927 4,635              อ.ร่อนพบิูลย์ นางวฤณดา 3,704           931              79.91          



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ตอน ปรมิาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงนิ % เบกิจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวนัที่/เดอืน ผู้รบัผิดชอบ ชือ่ผู้รบัผิดชอบ  เบกิแลว้

1,485 7,425              อ.สิชล นางกลุธดิา 7,424           1                 99.99          
908 4,540              อ.ลานสกา นายไชยพงศ์ 4,540           -             

1,703 8,515              อ.ทุง่ใหญ่ น.ส.โสเพญ็ 8,512           3                 99.96          
609 3,045              อ.ขนอม น.ส.นุชเนตร 800             2,245           26.27          

1,360 6,800              อ.พปิูน น.ส.ศิริวรรณ 6,800           -             
337 1,685              อ.พรหมคีรี นางพรศรี 1,680           5                 99.70          
194 970                อ.นาบอน นายธรีภทัร 970              -             

1,488 7,440              อ.บางขนั น.ส.ณิชาภา 7,440           -             
298 1,490              อ.ถ้้าพรรณรา นางกรกอร 1,490           -              100.00        
377 1,885              อ.จฬุาภรณ์ นายวรวทิย์ 1,884           1                 99.95          
74 370                อ.พระพรหม นายคมสัน 368             2                 99.46          

1,036 5,180              อ.นบพต้ิา 5,096           84               98.38          
972 4,860              อ.ช้างกลาง 4,860           -              100.00        
241 1,205              อ.เฉลิมพระเกยีรติ นางจนิตนา 1,204           1                 99.92          
285 1,425              อ.หวัไทร นางจริภา 1,425           -              100.00        

1,206 6,030              อ.ชะอวด เกศรินทร์ 6,028           2                 99.97          
      2.2 ประชุม อบรม สัมมนา การตรวจสอบพืน้ทีเ่พาะปลูก วาด

แปลง
1 29,750            จงัหวดั พ.ย. 61 - เม.ย. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 24,500         5,250           82.35          

3. กจิกรรมยอ่ย อ้านวยการ 1 30,000            จงัหวดั พ.ค. - ส.ค. 62 กยศ. นางธนกาญจน์ 30,000         -            



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

 แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค N1046 300 982,000 209,837 300,163 21.37            

 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลติไม้ผลสูม่าตรฐานการสง่ออกภาคใต้ 300 982,000           -                

               1.1.1 อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและศึกษาดูงาน 300 474,000            จังหวัด  ก.พ.-เม.ย. 62 กสผ. นางสาวจิราวรรณ 206,330           267,670           43.53             
                    - ทุเรียน 50 79,000             อ.ท่าศาลา 79,000             -                
                    - ส้มโอ 50 79,000             อ.ปากพนัง 79,000             -                
                    - มังคุด 50 79,000             อ.ลานสกา 79,000             -                
                    - มังคุด 50 79,000             อ.พรหมคีรี 79,000             -                
                    - มังคุด 50 79,000             อ.สิชล 79,000             -                
                    - มังคุด 50 79,000             อ.ชะอวด 79,000             -                
           1.2 กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการ

บริโภคผลไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก
1 100,000            จังหวัด  ก.ค. 62 กสผ. นางสาวจิราวรรณ -                

               1.3.1 สัมมนาเชิงปฏบิัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด

ผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพื่อการส่งออก
1 272,000            จังหวัด  มิ.ย. 62 กสผ. นางสาวจิราวรรณ -                

           1.4.1 การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

มาตรฐานการส่งออก
1 100,000 จังหวัด  มิ.ย. 62 กสผ. นางสาวจิราวรรณ -                

           1.5 กิจกรรมย่อย บริหารจัดการเพ่ือค้นหาการผลิตไม้ผล

ตน้แบบที่เปน็อัตลักษณภ์าคใตเ้หมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐานการส่งออก
1 30,000 จังหวัด ม.ค. - ก.ค. 62 กสผ. นางสาวจิราวรรณ 30,000             -                

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏบิัติงาน/ประสานงานโครงการ 6,000 จังหวัด พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. 3,507              2,493              58.45            

           1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลที่เปน็อัตลักษณเ์หมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐานการส่งออก

           1.3 กิจกรรมย่อย สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้อัตลักษณภ์าคใตเ้พ่ือการส่งออก

           1.4 กิจกรรมย่อย รับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

รายงานขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ระบ ุวันที/่เดอืน

 โครงการยกระดบัการผลิตสินค้าเกษตรที่เปน็อัตลักษณแ์ละเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค

ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแล้ว เหลือเงิน % เบกิจ่าย
ปริมาณงาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครัง้ที่ 1

 2. กิจกรรมแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าภาคใต้ N1047 338,000   -            338,000      -           

             2.1.1 จดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดผลไม้แปรรูป

1 68,000      จงัหวัด  ม.ิย. 62 กสผ. นางสาวจริาวรรณ -             68,000        -            

              2.2.1 จดัท าบรรจภุัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลไม้ 1 100,000    จงัหวัด  ก.พ. 62 กสผ. นางสาวจริาวรรณ -             100,000      -            

               2.3.1 จดัท าบรรจภุัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลไม้ 
แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า

1 150,000    จงัหวัด ก.ค.-62 กสผ. นางสาวจริาวรรณ -             150,000      -            

          2.4 กจิกรรมยอ่ย บริหารจดัการเพื่อค้นหาต้นแบบในการสร้าง
 Value Added

1 20,000      จงัหวัด ก.ค.-62 กสผ. นางสาวจริาวรรณ -             20,000        -            

           2.1 กจิกรรมยอ่ย สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป

          2.2 กจิกรรมยอ่ย การพัฒนาการบรรจภุัณฑ์

           2.3 กจิกรรมยอ่ย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วันที/่เดือน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแล้ว เหลือเงิน % เบิกจ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ N1049 853,110 161,471 170,119 18.93        

ผลผลติเกษตรกรไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร 1,565       853,110 -           
    ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร 1,565       829,030 -            
   1.1 พัฒนาเครือขา่ยงานสง่เสริมการเกษตร 345 161,510      18,270         143,240       11.31        
   - อาสาสมคัรเกษตร 345 161,510       18,270          143,240        11.31         
     1. พฒันาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมคัรเกษตร 161,510       18,270          143,240        11.31         
       1.1 กจิกรรมย่อย ขับเคล่ือนงานอาสาสมคัรเกษตร
            1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 15 3,000           จังหวัด ธ.ค. 61, ม.ค. 62 กสก. นายศักรินทร์ 2,760            240              92.00         

       1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมคัรเกษตรจังหวัด 25 5,000 จังหวัด พ.ค., ม.ิย. 62 กสก. นายศักรินทร์ -               5,000           -            
       1.2 กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพอาสาสมคัรเกษตร
            1) จัดเวทเีรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการ

ปฏบิติังานอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ระดับจังหวัด
345 138,000 จังหวัด เม.ย. - พ.ค. 62 กสก. นายศักรินทร์ -               138,000        -            

            1) กิจกรรมย่อย จัดท าบัตรประจ าตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1,551 15,510 จังหวัด เม.ย.-62 กสก. นายศักรินทร์ 15,510          -               100.00        

990 470,720      48,061         139             10.21        

       117,320         117,171               149 99.87         
     1. เสริมสร้างและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร          22,400           22,261               139

            1) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด 56 22,400         จังหวัด  ม.ค. 62 กสก. นายศักรินทร์ 22,261          139              99.38         
     2. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร 62,520         62,510          10                99.98         

   - เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

       1.1 กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้คีวามเข้มแข็ง

       1.3 กิจกรรมย่อย เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร

       2.1 กจิกรรมย่อย พฒันากลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรเปน็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกจิครัวเรือน

เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

   1.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชมุชน

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้

            1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ 

วิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

20 3,600
อ าเภอพรหมคีรี

(กมบ.สวนจันทร์ศรี)
 พ.ย. 61 กสก. นางจรัญญา 3,600            -               100.00        

            2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น

วิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ครัวเรือน

20 3,600
อ าเภอพรหมคีรี

(กมบ.สวนจันทร์ศรี)
 พ.ย. 61 กสก. นางจรัญญา 3,600            -               100.00        

              3) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะ ที่ 3 สรุปและประเมินแหล่ง

เรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
20 3,600

อ าเภอพรหมคีรี

(กมบ.สวนจันทร์ศรี)
 ธ.ค. 61 กสก. นางจรัญญา 3,600            -               100.00        

              4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้

ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
1 15,000

อ าเภอพรหมคีรี

(กมบ.สวนจันทร์ศรี)
 ธ.ค. 61 กสก. นางจรัญญา 15,000          -               100.00        

            1) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ 

วิเคราะห์พื้นที่ จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group
102 18,360 อ าเภอ  พ.ย. 61 กสก. นางจรัญญา 18,360          -               100.00        

17 3,060 อ.เมอืง ม.1 ต.ทา่ซัก น.ส.อนงค์ 3,060            -               100.00      
17 3,060 อ.ทา่ศาลา ม.6 ต.โพธิท์อง น.ส.สุภารัตน์ 3,060            -               100.00      
17 3,060 อ.ทุ่งสง 3,060            -               100.00      
17 3,060 อ.พปินู 3,060            -               100.00      
17 3,060 อ.บางขัน น.ส.ณิชาภา 3,060            -               100.00      
17 3,060 อ.หวัไทร ม.2 ต.หวัไทร น.ส.นศิาชล 3,060            -               100.00      

            2) จัดกระบวนการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสู่

 Smart Group
102 18,360 อ าเภอ  ธ.ค. 61 กสก. นางจรัญญา 18,350          10                99.95         

17 3,060 อ.เมอืง ม.1 ต.ทา่ซัก น.ส.อนงค์ 3,060            -               100.00        
17 3,060 อ.ทา่ศาลา ม.6 ต.โพธิท์อง น.ส.สุภารัตน์ 3,050            10                99.67         
17 3,060 อ.ทุ่งสง 3,060            -               100.00        
17 3,060 อ.พปินู 3,060            -               100.00        
17 3,060 อ.บางขัน น.ส.ณิชาภา 3,060            -               100.00        
17 3,060 อ.หวัไทร ม.2 ต.หวัไทร น.ส.นศิาชล 3,060            -               100.00        

     3. เสริมสร้างและพฒันากลุ่มยุวเกษตรกร          32,400           32,400                 -          100.00

            1) จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทศันคติ ค่านยิม การท าการเกษตรใหก้บัเด็กและเยาวชนที่ อยู่ใน/นอกโรงเรียนและสถาบนัอดุมศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
       3.1 กจิกรรมย่อย สร้างทศันคติที่ดีและปลูกฝังค่านยิมการท าการเกษตรใหก้บัเด็กและเยาวชน

       2.2 กจิกรรมย่อย พฒันาศักยภาพกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้

            - อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทกัษะกระบวนการ 180 32,400 อ าเภอ  ม.ค. 62 กสก. น.ส.กณัณิดา 32,400          -               100.00        
กลุ่มยุวเกษตรกร 20 3,600 อ.ร่อนพบิลูย์ 3,600            -               100.00        

20 3,600 อ.ร่อนพบิลูย์ 3,600            -               100.00        
20 3,600 อ.บางขัน น.ส.เพชรรัตน์ 3,600            -               100.00      
20 3,600 อ.บางขัน รร.ตชด.บ้านไร่ยาว น.ส.เพชรรัตน์ 3,600            -               100.00      
20 3,600 อ.พระพรหม นางนติยา 3,600            -               100.00        
20 3,600 อ.ทา่ศาลา ม.8 ต.ไทยบรีุ น.ส.สุภารัตน์ 3,600            -               100.00      
20 3,600 อ.นบพติ า 3,600            -               100.00        
20 3,600 อ.ชะอวด 3,600            -               100.00      
20 3,600 อ.ชะอวด 3,600            -               100.00      

35,000 34,770 230 99.34

     1. ส่งเสริมเคหกจิเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน

       1.1 กจิกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการ

รับรู้ เร่ืองการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

ประเมนิสถานการณ์เพื่อวิเคราะหพ์ื้นที่และจัดท าแผนสร้างความมั่นคง

 ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

30 6,000
จังหวัด

(อ.นบพติ า)
 ธ.ค. 61 กสก. น.ส.กณัณิดา 5,820            180              97.00         

       1.2 กจิกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพฒันา

ทกัษะด้านเคหกจิเกษตร เทคโนโลยีการผลิต อาหาร ส่งเสริมการปลูก

พชื และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

30 6,000          
จังหวัด

(อ.นบพติ า)
 ม.ค. 62 กสก. น.ส.กณัณิดา 6,000            -               100.00        

       1.3 กจิกรรมย่อย สนบัสนนุปจัจัยการผลิตเพื่อจัดท ากจิกรรม

สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน
1 23,000         

จังหวัด

(อ.นบพติ า)
 ก.พ. 62 กสก. น.ส.กณัณิดา 22,950          50                99.78         

   - ขับเคล่ือนการด าเนนิงานส่งเสริมและพฒันาวิสาหกจิชุมชน 318,400      
     1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ฯ 57,900         43,135          14,765          74.50        
       1.1  กจิกรรมย่อย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน

จังหวัด
1 39,900         จังหวัด ธ.ค. 61 กสก. นางจรัญญา 39,275          625              98.43         

       1.2 กจิกรรมย่อย ประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมวิสาหกจิ

ชุมชนจังหวัด คณะท างานที่แต่งต้ังโดย คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกจิชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทน 

วิสาหกจิชุมชนจังหวัด

3 18,000         จังหวัด ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 กสก. นางจรัญญา 3,860            14,140          21.44         

   - ส่งเสริมเคหกจิเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้

     2. ส่งเสริมและพฒันากจิการวิสาหกจิชุมชน 193,500       173,555        19,945          89.69         
       2.1 กจิกรรมย่อย ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพวิสาหกจิชุมชน
            1) ประเมนิศักยภาพและจัดท าแผนพฒันากจิการวิสาหกจิ

ชุมชน
460 174,800       อ าเภอ พ.ย. 61 - พ.ค. 62 กสก. นางจรัญญา 154,855        19,945          88.59         

งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 20 7,600          อ.เมอืง ต.ท่าเรือ, ต.ท่าง้ิว น.ส.อนงค์ 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ฉวาง นางวาสนา 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ทา่ศาลา อ าเภอ น.ส.อารีวรรณ 7,390            210              97.24         
20 7,600          อ.ทุ่งสง 7,585            15                99.80         
20 7,600          อ.เชียรใหญ่ 7,570            30                99.61         
20 7,600          อ.ปากพนงั น.ส.ปริชมน 7,330            270              96.45         
20 7,600          อ.ร่อนพบิลูย์ 7,400            200              97.37         
20 7,600          อ.สิชล อ าเภอ น.ส.เสาวนยี์ 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ลานสกา 7,525            75                99.01         
20 7,600          อ.ทุ่งใหญ่ 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ขนอม ม.2 ต.ขนอม นายชัยวัฒน์ 6,800            800              89.47         
20 7,600          อ.พปินู 3,800            3,800           50.00         
20 7,600          อ.พรหมคีรี 3,800            3,800           50.00         
20 7,600          อ.นาบอน น.ส.สมฤทยั 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.บางขัน น.ส.ณิชาภา 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ถ้ าพรรณรา ม.4 ต.คลองเส นางกนกอร 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.จุฬาภรณ์ 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.พระพรหม 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.นบพติ า 3,725            3,875           49.01         
20 7,600          อ.ช้างกลาง 3,750            3,850           49.34         
20 7,600          อ.เฉลิมพระเกยีรติ 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.หวัไทร ต.ทรายขาว, ต.ควนชะลิก น.ส.นศิาชล 7,600            -               100.00        
20 7,600          อ.ชะอวด นางศิริเพญ็ 4,580            3,020           60.26         

3,500 3,500 0 100
            1) เพิ่มทกัษะสมาชิกวิสาหกจิชุมชนด้านการบริหารจัดการ

แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
10 3,500

อ าเภอ

(อ.สิชล)
ม.ค. - ก.พ. 62 กสก. น.ส.เสาวนยี์ 3,500            -               100.00      

       2.2  กจิกรรมย่อย ส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกจิชุมชน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้

       2.3  กจิกรรมย่อย พฒันาผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนรุ่นใหม่ 40 15,200
อ าเภอ

(อ.เมอืง)
ธ.ค. 61 - เม.ย. 62 กสก. น.ส.อนงค์ 15,200          -               100.00        

     3. ส่งเสริมและพฒันาวิสาหกจิชุมชนต้นแบบ 21,000 21,000 0 100
       3.1  กจิกรรมย่อย คัดเลือกวิสาหกจิชุมชนดีเด่น  (ต้นแบบ) 1 9,000 จังหวัด ม.ค. 62 กสก. นางจรัญญา 9,000            -               100.00      
       3.2  กจิกรรมย่อย พฒันาวิสาหกจิชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ)  เปน็

แหล่งเรียนรู้
1 12,000         

อ าเภอ

(สิชล)
ธ.ค. 61 กสก. น.ส.เสาวนยี์ 12,000          -               100.00        

46,000 45,925 75 99.84

       4.1  กจิกรรมย่อย สนบัสนนุวัสดุส านกังานและวัสดุคอมพวิเตอร์

ในการด าเนนิงานด้านทะเบยีนและสารสนเทศ วิสาหกจิชุมชน
23 46,000 จังหวัด พ.ย. 61 กสก. นางจรัญญา 45,925          75                99.84         

   1.3 สง่เสริมและเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 196,800      93,580         4,220          47.55         
   - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 147,000       47,980          20                32.64         

         48,000           47,980                 20 99.96         

       1.1 กจิกรรมย่อย อบรมเกษตรกร 200 36,000        อ าเภอ ธ.ค. 61 - ม.ค. กสผ. น.ส.จริาวรรณ 36,000         -             100.00      
40 7,200           อ.ฉวาง นางวาสนา 7,200            -               100.00        
40 7,200           อ.ร่อนพบิลูย์ 7,200            -               100.00        
30 5,400           อ.ลานสกา 5,400            -               100.00        
30 5,400           อ.สิชล ต.ฉลอง,ต.เสาเภา นายเอนก 5,400            -               100.00        
30 5,400           อ.จุฬาภรณ์ 5,400            -               100.00        
30 5,400           อ.นบพติ า 5,400            -               100.00        

       1.2 กจิกรรมย่อย จัดท าแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ล
1 12,000         อ าเภอ ม.ค. 62 กสผ. น.ส.จิราวรรณ 11,980          20                99.83         

     2. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 99,000 35,500 63,500 35.86

       2.1 กจิกรรมย่อย ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไมร้ะดับจังหวัด 3             30,000 จังหวัด ก.พ. - พ.ค. 62 กสผ. น.ส.จิราวรรณ 7,500            22,500          25.00        

             ประชุมคร้ังที่ 1 เดือน ก.พ. 62
             ประชุมคร้ังที่ 2 เดือน เม.ย. 62
             ประชุมคร้ังที่ 3 เดือน พ.ค. 62
       2.2 กจิกรรมย่อย ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้

ระดับอ าเภอ
23 69,000 อ าเภอ ม.ค. - เม.ย. 62 กสผ. น.ส.จิราวรรณ 28,000         41,000        40.58        

     4. สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านทะเบยีนและสารสนเทศวิสาหกจิชุมชน

     1. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบกิจา่ย

รหสักิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

ระบ ุวันที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบกิแลว้

             ประชุมคร้ังที่ 1 เดือน ม.ค. 62 1 3,000 อ.เมอืง ต.ก าแพงเซา,ต.โพธิเ์สด็จ,ต.ไชยมนตรี น.ส.สุนษิา 1,000            2,000           33.33         
             ประชุมคร้ังที่ 2 เดือน เม.ย. - พ.ค. 62 1 3,000 อ.ฉวาง นายพมิลศักด์ิ 2,000            1,000           66.67         
             ประชุมคร้ังที่ 3 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 1 3,000 อ.ทา่ศาลา อ าเภอทา่ศาลา นายณัฐวัตร 2,000            1,000           66.67         

1 3,000 อ.ทุ่งสง 2,000            1,000           66.67         
1 3,000 อ.เชียรใหญ่ 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ปากพนงั 3,000           -            
1 3,000 อ.ร่อนพบิลูย์ 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.สิชล นายเอนก 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ลานสกา 2,000            1,000           66.67         
1 3,000 อ.ทุ่งใหญ่ นายปกปอ้ง 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ขนอม ม.4 ต.ควนทอง นายพงษพ์ฒัน์ 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.พปินู 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.พรหมคีรี 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.นาบอน นายธีรภทัร 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.บางขัน น.ส.วรุณรัต 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ถ้ าพรรณรา นางกนกอร 2,000            1,000           66.67         
1 3,000 อ.จุฬาภรณ์ 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.พระพรหม นายคมสัน 2,000            1,000           66.67         
1 3,000 อ.นบพติ า 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ช้างกลาง 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.เฉลิมพระเกยีรติ 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.หวัไทร ทกุต าบล น.ส.นลินี 1,000            2,000           33.33         
1 3,000 อ.ชะอวด 1,000            2,000           33.33         

   - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร 30 49,800 45,600 4,200 91.57         
     1. พฒันาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

       1.1 กจิกรรมย่อย จัดเวทวีิเคราะห์/ จัดกระบวนการเรียนรู้การ

ผลิตการเกบ็เกี่ยว การแปรรูปพชืสมนุไพรใหไ้ด้ คุณภาพ/ศึกษาดูงาน

การพฒันาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมนุไพร

30 34,800
อ าเภอ

(อ.ช้างกลาง)
ธ.ค. 61 กสผ. นายชัยวัฒน์ 30,600          4,200           87.93         

       1.2 กจิกรรม จัดท าจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร
1 15,000

อ าเภอ

(อ.ช้างกลาง)
ม.ค. 62 กสผ. นายชัยวัฒน์ 15,000          -               100.00      

 - ติดตาม นเิทศ/สนบัสนนุการปฏบิติังาน/ประสานงานโครงการ 24,080 พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. 1,560            22,520          6.48          



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ
N1050 55,000 35,480 19,520 64.51        

ผลผลติเกษตรกรไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมการพัฒนาการผลติสนิค้าเกษตร 

สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพ่ือประกอบอาชีพเสริม

    1. กิจกรรมยอ่ย พัฒนากิจกรรมอาชพีเสริมในสวนยางพารา 18,000  ธ.ค. 61 กสผ. น.ส.อรทัย 18,000       -            100.00      
10 1,800 อ.เมือง 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.ท่าศาลา 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.ร่อนพิบูลย์ 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.สิชล นางกลุธิดา 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.ขนอม 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.พรหมคีรี 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.บางขนั 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.ถ ้าพรรณรา 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.จฬุาภรณ์ 1,800          -             100.00       
10 1,800 อ.นบพิต้า 1,800          -             100.00       

    2. กิจกรรมยอ่ย พัฒนาศักยภาพการผลติที่มคีวามหลากหลาย 

(ตน้แบบ)
10 25,000 17,480 7,520 69.92        

งวดที่1 5 12,500  ธ.ค. 61 กสผ. น.ส.อรทัย 12,480       20             99.84        
1 2,500 อ.เมือง 2,490          10              99.60         
1 2,500 อ.ท่าศาลา 2,500          -             100.00       
1 2,500 อ.ขนอม 2,500          -             100.00       
1 2,500 อ.บางขนั 2,500          -             100.00       
1 2,500 อ.จฬุาภรณ์ 2,490          10              99.60         

เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้

งวดที่ 2 5 12,500  เม.ย. 61 กสผ. น.ส.อรทัย 5,000        7,500         40.00        
1 2,500 อ.ร่อนพิบูลย์ 2,500          -            
1 2,500 อ.สิชล นางกลุธิดา 2,500          -             100.00       
1 2,500 อ.พรหมคีรี 2,500          -            
1 2,500 อ.ถ ้าพรรณรา 2,500          -             100.00       
1 2,500 อ.นบพิต้า 2,500          -           

    3. กิจกรรมยอ่ย ตดิตามการด าเนินงานให้ค าแนะน า และ

ประเมนิผลโครงการ
10,000 จังหวดั  ธ.ค. 61 - ก.ค. 62 กสผ.

น.ส.อรทัย 
10,000       -           

 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏบิัติงาน/ประสานงานโครงการ 2,000 จงัหวัด พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. 2,000          -           



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ก โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คง.ครั้งที่ 1

แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า

ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
N1054 432 488,400 113,058 342 23.15        

1. โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 432 488,400 -           
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 360 339,400 -           

13,000

            1)  กิจกรรมยอ่ย อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพืช/

การอารักขาพืช
5 1,000 จังหวดั ธ.ค. 61 กสผ. นส.ธติริัตน์ 900          100         90.00        

1 200 อ.เมือง -            
1 200 อ.ท่าศาลา -            
1 200 อ.ท่าศาลา -            
1 200 อ.เชยีรใหญ่ -            
1 200 อ.ถ ้าพรรณรา -            

                  1.1) สนับสนุนการท้าแปลงเรียนรู้ 2 10,000 จงัหวัด ม.ค. 62 กสผ. นส.ธิติรัตน์ 10,000      -        100.00       
1 5,000 อ.ทุ่งสง -            
1 5,000 อ.เชยีรใหญ่ -            

            2) กจิกรรมยอ่ย ติดตามให้ค้าแนะน้าและสรุปผล 1 2,000 จงัหวัด ม.ค. - ก.ค. 62 กสผ. นส.ธิติรัตน์ -          2,000      -            
   1.2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 360 326,400 -           

       1.1) โรงเรียนเกษตรกรขา้ว 200 144,000 อ าเภอ พ.ย. 61 - ม.ิย. 62 กสผ. นายปรมะ 136,489   7,511     94.78        
20 14,400 อ.เมือง ม.2 ต.ท่าไร่ นายเอกสิทธิ์ 8,400       6,000      58.33         
40 28,800 อ.เชยีรใหญ่ 27,380      1,420      95.07         
40 28,800 อ.ปากพนัง 28,734      66          99.77         
20 14,400 อ.พระพรหม นางนิตยา 14,400      -         100.00       

ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้ เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

     1)  กิจกรรมยอ่ย อบรมเกษตรกรดา้นการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (โรงเรียนตอ่เน่ือง)

        1.1 โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏบิัต ิ(ปีที2่)

รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าเดือน เมษายน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้ เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

20 14,400 อ.เฉลิมพระเกยีรติ 14,375      25          99.83         
40 28,800 อ.หัวไทร ต.รามแก้ว, ต.ทรายขาว น.ส.นลินี 28,800      -         100.00       
20 14,400 อ.ชะอวด 14,400      -         100.00       

            1.2) โรงเรียนเกษตรกรผัก 60 32,400 อ าเภอ พ.ย. - ธ.ค. 61 กสผ. นายปรมะ 32,400    -        100.00      
20 10,800 อ.ร่อนพิบูลย์ น.ส.วรรณา 10,800      -         100.00       
20 10,800 อ.หัวไทร ต.บ้านราม น.ส.นลินี 10,800      -         100.00       
20 10,800 อ.ชะอวด 10,800      -         100.00       

             1.3) โรงเรียนเกษตรกรไมผ้ล 40 21,600 อ าเภอ พ.ย. 61 - ก.พ. 62 กสผ. นายปรมะ 21,372    228        98.94        
20 10,800 อ.ปากพนัง 10,572      228         97.89        
20 10,800 อ.ลานสกา 10,800      -         100.00      

             1.4) โรงเรียนเกษตรกรปาลม์น้ ามนั 60 32,400 อ าเภอ พ.ย. 61 - ก.พ. 62 กสผ. นายปรมะ 32,400    -        100.00      
20 10,800 อ.เมือง ม.8 ต.บางจาก นายประสาร 10,800      -         100.00      
20 10,800 อ.จฬุาภรณ์ 10,800      -         100.00      
20 10,800 อ.เฉลิมพระเกยีรติ 10,800      -         100.00      

36,000 11,096 24,904 30.82

        2.1) สนับสนุนการปฏบิัตงิานของจังหวดัและอ าเภอ 18 36,000 11,096 24,904 30.82
                  - ระดับจงัหวัด 18 9,000 จงัหวัด พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. นายปรมะ 9,000     -           
                   - ระดับอ้าเภอ 18 27,000 อ าเภอ พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. นายปรมะ 11,096    15,904    41.10        

2 3,000 อ.เมือง ต.ท่าไร่, ต.บางจาก นายเอกสิทธ,์นายประสาร 1,620       1,380      54.00         
2 3,000 อ.เชยีรใหญ่ 184          2,816      6.13           
3 4,500 อ.ปากพนัง 4,500      -            
1 1,500 อ.ร่อนพิบูลย์ 1,464       36          97.60         
1 1,500 อ.ลานสกา 1,384       116         92.27         
1 1,500 อ.จฬุาภรณ์ 1,160       340         77.33         
1 1,500 อ.พระพรหม 1,500      -            
2 3,000 อ.เฉลิมพระเกยีรติ 2,576       424         85.87         
3 4,500 อ.หัวไทร ต.ทรายขาว,ต.บา้นราม น.ส.วรัญญา 4,500      -            

      2)  กิจกรรมยอ่ย สง่เสริมการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้ เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2 3,000 อ.ชะอวด 2,708       292         90.27         
       3) กจิกรรมยอ่ย ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเชงิเศรษฐกจิ (ส้มโอ

ทับทิมสยาม)
30 60,000 อ.ปากพนัง ม.ค. - เม.ย. 62 กสผ. นายปรมะ 60,000     -           

    2. สนับสนุนโครงการเพ่ืออาหารกลางวนั 72 75,400 65,058 342 86.28        
        2.1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั  
            1) กจิกรรม อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง 72 14,400 จงัหวัด  ก.พ - พ.ค. 62 กสผ. น.ส. กณัณิดา 14,058 342 97.63        

12 2,400 อ.ร่อนพิบูลย์ -           
รร.ตชด.บ้านเขาวัง

12 2,400 อ.บางขนั -           
รร.ตชด.บ้านไร่ยาว

12 2,400 อ.บางขนั -           
รร.ตชด.บ้านยงูงาม

12 2,400 อ.นบพิต้า -           
ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง

12 2,400 อ.ชะอวด -           
ศกร.ตชด.บ้านหลังอา้ยหมี

12 2,400 อ.ชะอวด -           
รร.ตชด.บ้านควนมีชยั

            2) กิจกรรม จัดท าแปลงผลติพืชในโรงเรียน
                - โรงเรียนสงักัด ตชด. 6 51,000 อ าเภอ ม.ีค. 62 กสผ. น.ส. กัณณดิา 51,000    -        100.00      

1          10,000 อ.ร่อนพิบูลย์ 10,000      -         100.00      
1          10,000 อ.นบพิต้า 10,000      -         100.00      
1          10,000 อ.ชะอวด 10,000      -         100.00      

                - โรงเรียนสังกดั สพฐ. กศน. อสิลาม อบต. กทม. 1           7,000 อ.บางขนั น.ส.เพชรรัตน์ 7,000       -         100.00      
1           7,000 อ.บางขนั น.ส.เพชรรัตน์ 7,000       -         100.00      
1           7,000 อ.ชะอวด 7,000       -         100.00      

            3) กิจกรรม สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่

โรงเรียนตั้งอยู่
20 10,000 จังหวดั พ.ค. 62 กสผ. น.ส. กัณณดิา -         10,000     -           

10 5,000 อ.นบพิต้า -           
10 5,000 อ.ชะอวด -           



งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(บาท) ด าเนินการ

(2) (3) (4) (5)
ระบุ วนัที่/เดอืน ผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ  เบิกแลว้ เหลอืเงิน % เบิกจ่าย

รหัสกิจกรรม
แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

     3. สนับสนุนโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 300 48,000 - - - - 48,000 - 100
        3.1 การด าเนินการเปิดคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
             1) จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ ไตรมาส 1 150 24,000 อ.พระพรหม ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 กสผ. น.ส.ธิติรัตน์ 24,000      -         100
             2) จดัคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ ไตรมาส 2 150 24,000 อ.บางขนั ก.พ. - มี.ค. 62 กสผ. น.ส.ธิติรัตน์ 24,000      -         100
 - ติดตาม นิเทศ/สนับสนุนการปฏบิัติงาน/ประสานงานโครงการ 25,600 พ.ย. 61 - ก.ค. 62 กสผ. -           



ค่ากิจกรรมอบรม ค่ากิจกรรมตามแผนการจัดการ
ถ่ายทอดความรู้

เกษตรกร เศษวัสดกุารเกษตรของชมุชน
จ านวน 2 ครั้ง (บาท) (บาท)

1 จุฬาภรณ์ 9,000 11,000 20,000              
2 ขนอม 9,000 11,000 20,000              
3 ฉวาง 9,000 11,000 20,000              
4 เฉลิมพระเกียรติ 9,000 11,000 20,000              
5 ชะอวด 9,000 11,000 20,000              
6 ช้างกลาง 9,000 11,000 20,000              
7 เชียรใหญ่ 9,000 11,000 20,000              
8 ถ ้าพรรณรา 9,000 11,000 20,000              
9 ทุง่ใหญ่ 9,000 11,000 20,000              

10 นบพิต้า 9,000 11,000 20,000              
11 นาบอน 9,000 11,000 20,000              
12 บางขัน 9,000 11,000 20,000              
13 ปากพนัง 9,000 11,000 20,000              
14 พรหมคีรี 9,000 11,000 20,000              
15 พระพรหม 9,000 11,000 20,000              
16 ร่อนพิบูลย์ 9,000 11,000 20,000              
17 ลานสกา 9,000 11,000 20,000              
18 สิชล 9,000 11,000 20,000              
19 หัวไทร 9,000 11,000 20,000              
20 ท่าศาลา 9,000 11,000 20,000              
21 เมือง 9,000 11,000 20,000              
22 พิปูน 9,000 11,000 20,000              
23 ทุง่สง 9,000 11,000 20,000              

207,000              253,000                                 460,000           

หมายเหต ุอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร จ้านวน 30 คน (บคุคลเปา้หมายเดียวกับกิจกรรม พฒันาเกษตรกรผู้น้า)

รวม

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเตมิ)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสงบประมาณ 0701117034000000
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  รหัสกิจกรรมหลัก 070118000N1031

 แหล่งของเงิน 6211200

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมลูค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ อ าเภอ รวม (บาท) หมายเหตุ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท าการเกษตรของเกษตรกร (ข้อมูลส่วนที่ 1 เช่ือมต่อมาจากระบบ ทบก.)
1.

2.
3. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น          บา้นเลขท่ี …...………  หมู่ท่ี…...………  ช่ือหมู่บา้น …………………………………….………...   

4.
5.
6. กจิกรรมหลกัด้านการเกษตร  (หมายถึง กจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้หลกัของครัวเรือน ; เลือกเพียง 1 กจิกรรม)

                                        ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์                                                                                       ยางพารา

                                        มนัส าปะหลงั                                                                                               ชา

                                        ออ้ยโรงงาน                                                                                                 ™ กาแฟ

                                        สบัปะรด                                                                                                       ปาลม์น ้ามนั

                                        พืชตระกูลถัว่

                                        พืชน ้ามนั

1. เร่ิมมีรายไดท้างการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. : ……………………………..
2.

    เกษตรกรดีเด่น  สาขาอาชีพ..................................  ปีท่ีไดรั้บรางวลั....................................... ระดบั............................... (ประเทศ/เขต/จงัหวดั)
3. การเป็นสมาชิก 

3.1 แปลงใหญ่        
      1) ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแปลงใหญ่
      2) เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ..................... (เร่ิมตั้งแต่ ปี 2559)
      3) เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นสมาชิกแปลงใหญ่
3.2 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)
       ไม่เป็น                เป็น
3.3 ศูนยเ์ครือข่าย ศพก. ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
       ไม่เป็น                เป็น

ปีท่ีประเมิน 
  แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………………………...
ช่ือ  ………………………………………..   นามสกุล ……………………………..………...    วนัเดือนปี พ.ศ. เกิด  …………………………………
เลขประจ าตวัประชาชน  

ต าบล  ………………………………  อ าเภอ  ………………………………  จงัหวดั  ………………………………  รหัสไปรษณีย ์ ……………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของเกษตรกร

สถานภาพเกษตรกร   
    อาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.)        

โทรศพัท ์…………………………………... โทรสาร …………………………………... มือถือ …………………………………...
ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ของท่ีอยู ่:    X = …………………………………... Y = …………………………………...  ZONE………………………………
รายไดร้วมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (ปีท่ีผ่านมา) …………………………………... บาท / ปี / ครัวเรือน

 ขา้ว    พืชผกั        พืชไร่                                 ไมด้อก    ไมป้ระดบั    ไมผ้ล               ไมย้ืนตน้

 สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (อายยุาว)    สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (อายสุั้น)    เกษตรผสมผสาน  นาเกลือสมุทร    แมลงเศรษฐกิจ    เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

 ปศสุตัว ์  หม่อนไหม



คุณสมบัติ/ตวับ่งช้ี1 ใช่ ไม่ใช่

 1. ผ่านคุณสมบัตพืิ้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตวับ่งช้ีของทุกคุณสมบัติ

 2. ท ากิจกรรมในสาขาดงักล่าวด้วยตนเอง

 3. ระยะเวลาทีเ่กษตรกรมปีระสบการณ์ในการท าการเกษตรในแต่ละสาขา (ประเมนิตามสาขา)
      3.1 ดา้นขา้ว (ตามท่ีกรมการขา้วก าหนด)
            3.1.1 มีประสบการณ์ในการท านามาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี
            3.1.2 ท านาดว้ยตนเองและครอบครัว
            3.1.3 มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดั
      3.2 ดา้นพืชผกั 3 ปี
      3.3 ดา้นพืชไร่ 
            3.3.1 ดา้นขา้วโพดเล้ียงสตัว ์5 ปี
            3.3.2 ดา้นมนัส าปะหลงั 5 ปี
            3.3.3 ดา้นออ้ยโรงงาน 5 ปี
            3.3.4 ดา้นสบัปะรด 5 ปี
            3.3.5 ดา้นพืชตระกูลถัว่ 3 ปี
            3.3.6 ดา้นพืชน ้ามนั 3 ปี
      3.4 ดา้นไมด้อก 5 ปี 
      3.5 ดา้นไมป้ระดบั 5 ปี 
      3.6 ดา้นไมผ้ล 7 ปี 
      3.7 ดา้นไมย้นืตน้
            3.7.1 ดา้นยางพารา 10 ปี
            3.7.2 ดา้นชา 3 ปี
            3.7.3 ดา้นกาแฟ 3 ปี
            3.7.4 ดา้นปาลม์น ้ามนั 10 ปี
      3.8 ดา้นสมนุไพรและเคร่ืองเทศ (อายยุาว)
            3.8.1 มีอายกุารเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 4 ปี ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 5 ปี
            3.8.2 มีอายกุารเก็บเก่ียวมากกว่า 4 ปีข้ึนไป ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 10 ปี
      3.9 ดา้นสมนุไพรและเคร่ืองเทศ (อายสุั้น)
            3.9.1 มีอายกุารเก็บเก่ียวนอ้ยกว่า 1 ปี ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 3 ปี
            3.9.2 มีอายกุารเก็บเก่ียวมากกว่า 1 ปีข้ึนไป ตอ้งมีประสบการณ์การปลูกไมน่อ้ยกว่า 6 ปี
      3.10 ดา้นเกษตรผสมผสาน 3 ปี
      3.11 ดา้นนาเกลือสมทุร 10 ปี
      3.12 ดา้นแมลงเศรษฐกิจ 3 ปี 

           - 2 -
  แบบฟอร์มการประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

ส่วนที ่3 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขา
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ใช่ ไม่ใช่

เกษตรกรรายนีเ้ป็นเกษตรกรสาขาบัญชีฟาร์มด้วยหรือไม่ (ถ้าใช่ กรุณาท าแบบประเมนิต่อ)
 5.1 มีการบนัทึกบญัชีตน้ทนุการประกอบอาชีพอยา่งต่อเน่ือง
 5.2 สามารถน าขอ้มลูมาวิเคราะห์หาตน้ทนุและก าไรขาดทนุจากการประกอบอาชีพได้
 5.3 มีการวางแผนการผลิตเพ่ือลดตน้ทนุและค่าใชจ่้ายในการผลิต
 5.4 มีรายไดเ้พ่ิม/มีเงินออม
 5.5 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจดัท าบญัชีตน้ทนุการประกอบอาชีพให้กบัชุมชนได้

ผูรั้บรองขอ้มลู.....................................................................(เกษตรอ ำเภอ)

ผูป้ระเมิน.............................................................................  ต ำแหน่ง..................................................... วนัท่ีประเมิน......................................

ผูรั้บกำรประเมิน................................................................(เกษตรกร)

(ปรับปรุง ต.ค. 60)
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 แบบฟอร์มการประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบ (กรมส่งเสริมการเกษตร)

 4. มกีารปฏบัิตทิีด่ี

 5. มคีวามโดดเด่น

 6. มคีวามพร้อมในการเป็นแบบอย่าง

 7. มคีวามเป็นผู้น า

ส่วนที ่3 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขา (ต่อ)
คุณสมบัต/ิตัวบ่งช้ี1

     6.3 มีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะเป็นจุดเรียนรู้ให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ
     6.2 มีความสามารถในการส่ือสารท าความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นไดดี้ และไมห่วงวิชา

ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิคุณสมบัติ

           เกษตรกรรายนี ้      ™ไมเ่ป็น  Smart Farmer ตน้แบบสาขา..........................     เป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขา..........................

  สาขาบญัชีฟาร์มต่อในส่วนท่ี 5 ในกรณีท่ีเกษตรกรรายน้ีเป็นเกษตรกรสาขาบญัชีฟาร์มดว้ย

1 เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบเฉพาะสาขาในกลุ่มน้ีตอ้งผา่นครบทกุตวับง่ช้ีในแต่ละคุณสมบติั

2 เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์มตอ้งผา่นครบทกุตวับง่ช้ีในแต่ละคุณสมบติั

คุณสมบัต/ิตัวบ่งช้ี2 การประเมิน
ไม่ใช่

     4.3 มีแนวคิดและการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั Green Economy และ Zero Waste Agriculture

 หมายเหตุ เกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ตน้แบบเฉพาะสาขาในสาขาใดสาขาหน่ึงแลว้ ให้ท  าการประเมิน Smart Farmer ตน้แบบ

     5.1 มีการคิดคน้เพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิควิธีการใหม่ๆ  หรือประยกุตใ์ชเ้ทคนิควิธีการ

           เกษตรกรรายนี ้     ไมเ่ป็น  Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์ม    เป็น Smart Farmer ตน้แบบสาขาบญัชีฟาร์ม

ส่วนที ่5 การประเมนิคุณสมบัตขิอง Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชีฟาร์ม 

ใช่
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     4.2 ใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั
     4.1 ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของจงัหวดั

     7.3 เป็นท่ีเช่ือถือยอมรับของคนในชุมชน
     7.2 มีความขยนั ตั้งใจ เสียสละ มีน ้าใจ และมี Service Mind
     7.1 มีบทบาทหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาดา้นต่างๆ ของชุมชน

     6.1 มีผูม้าขอศึกษาดูงานเป็นประจ า

     5.3 มีเกษตรกรคนอ่ืนๆ ให้ความสนใจเขา้มาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการท่ีคิดคน้หรือประยกุตใ์ช้
     5.2 มีผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นรูปธรรมชดัเจนจากเทคนิควิธีการท่ีคิดคน้หรือประยกุตใ์ช้
           ท่ีเหมาะสมหรือท่ีเป็นภูมิปัญญา



แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้ของ Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด 
 

1. จังหวัด.................................................... Smart Farmer ต้นแบบ ด้าน....................................................................  

2. ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ 

   2.1 ชื่อ............................................................................... นามสกุล..............................................................................  

   2.2 วัน เดือน ปีเกิด........................................................................................................................................................ 

 2.3 ระดับการศึกษา........................................................................................................................................................ 

   2.4 สถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................  

   2.5 ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................ 

   2.6 เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................................................... 

        อื่นๆ (ถ้ามี) E- mail / ID Line / Facebook ......................................................................................................... 

 2.7 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี พ.ศ. ................................................................ 

3. ปัจจัยความส าเรรจจนนการประกอบอาีพกการเรกตตร ของ Smart Farmer ต้นแบบ 

   3.1 การใช้นวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรบัปรุงวิธีการผลิตอะไร   

        .................................................................................................................................................................................. 

        .................................................................................................................................................................................. 

   3.2 การน านวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอยา่งไร  

       ( เช่น สามารถเพิ่มผลผลติ หรือลดต้นทุนการผลิตได้ ถูกกว่า/ดีกว่า/ไวกว่าเดิมอย่างไร  เป็นต้น )  

       ................................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................................... 

   3.3 ด้านการบริหารจัดการ ทีโ่ดดเด่นหรือแตกต่างจากเกษตรกรท่านอื่น 

        1) กระบวนการผลิต   : ……………………………………………………………………………………………………………………....….. 

        2) การจัดการผลผลิต  : .......................................................................................................................................... 

        3) และการจัดการด้านการตลาด  :……………………………………………………………………………………………………...……. 

   3.4 การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าย  

          .............................................................................................................................................................................. 

          .............................................................................................................................................................................. 

4. การขยายผลความส าเรรจจของตนเรองไปสู่ี ุมีน มพวิธพการ/รูปแบบอย่างไร และเรกิดผลส าเรรจจอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................ 

5. เรจตนารมณ์นนการประกอบอาีพกการเรกตตร............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

                   6. ที่มา... 
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6. ทพ่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 

    6.1 ชื่อ..............................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 

  6.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงานเกษตรจังหวัด.................................................................................................. 

7. วันเรดือนปีทพ่ถอดองค์ความรู้........................................................................................................................................ 

 

 

************************** 



ผลด าเนินการการจัดท าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร) ครั้งที่ 1 และ 2  

 

 

 

อ าเภอ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
อ.พระพรหม 149 266  178.52 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 481 822  170.89 
อ.เชียรใหญ่ 692 1,396 201.73 
อ.หัวไทร 570 734  128.77 
อ.เมือง 603 711 117.91 
อ.ปากพนัง 642 744  115.89 
อ.ขนอม 1,219 1,356  111.24 
อ.ทุ่งใหญ่ 3,407 3,674  107.84 
อ.ชะอวด 2,411 2,577  106.89 
อ.นาบอน 389 416  106.94 
อ.นบพิต า 2,071 2,198 106.13 

อ.สิชล 2,969 3,133  105.52 
อ.จุฬาภรณ์ 754 791  104.91 
อ.ถ  าพรรณรา 597 610 102.18 
อ.บางขัน 2,976 3,015 101.31 

อ.ร่อนพิบูลย์ 1,854 1,873  101.02 
อ.ช้างกลาง 1,943 1,975 101.65 
อ.พรหมคีร ี 674 696 103.26 

อ.ท่าศาลา 2,133 2,273  106.56 
อ.ฉวาง 2,966 3,015 101.65 
อ.พิปูน 2,721 2,730 100.33 
อ.ทุ่งสง 1,962 1,962 100.00 

อ.ลานสกา 1,817 1,626  89.49 
รวม 36,000 38,593 107.20 
    

ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 2562  





 

 

5.           การรบัสมัคร 
5.1 คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
       เกษตรกรผู้ปลู กพืชหลั งนา ปี  2561/62 จะต้ องแจ้ งยื นยันขอเข้ าร่ วมโครงการกั บ                     

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  5.1.1 เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 
  5.1.2 เป็นหัวหน้าครัวเรือน 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธ์ิ (ตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม

การเกษตร) ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
1) เ กษตรกรที่ เพาะปลู กพื ชหลั งนา  ปี  2561/62 ในพื้ นที่ ลุ่ มต่ า  13 ทุ่ ง                

(รายละเอียดภาคผนวกที่ 9) ต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  
        2) เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก และพื้นที่ลุ่มต่ า 

13 ทุ่ง ต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
3) เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่               
15 กรกฎาคม 2562 

5.1.3 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องด าเนินการในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย      
(ตามคู่มือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปี 2561)  

5.1.4. เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 61/62 ในแปลงปลูกข้าวที่มีการ     
ข้ึนทะเบียนปลูกข้าวนาปี ในรอบ 3 ปี (2559-2561) ที่ผ่านมาปีใดปีหนึ่ง พื้นที่ตั้งแต่ 1 งานข้ึนไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 

            - เกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ ในนาหลังการท านาปี แทนการปลูกข้าวนาปรัง เช่น พื ชไร่ 
พืชผัก ช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  

5.1.5. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ต้องไม่
ซ้ าซ้อนกับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561/62 หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มี
วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน และได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว  

5.1.6. เกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนามากกว่า 1 ชนิด สามารถเลือกชนิดพืชในการขอรับการ
ช่วยเหลือ แต่พื้นที่รวมกันต้องไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน 

  5.1.7. กรณีเกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นที่มีการเพาะปลูกหลายรอบการผลิตในพื้นที่เดียวกัน       
เช่น พืชผัก สามารถเข้าร่วมโครงการขอรับการช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

  5.1.8 กรณี พื้นที่ที่ท าการเกษตรเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารสิทธ์ิใหม่ เช่น แบ่งโฉนด      
แบ่งขาย เปลี่ยนเลขที่โฉนด หรืออื่นๆ ขอให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธ์ิโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
พืชหลังนา ปี 2561/62 ระดับต าบลเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นพื้นที่นาที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบ  
3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

  5.1.9 เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
(ธ.ก.ส.) หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.  

     5.1.10 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือสถานที่อื่นที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอนัดหมายตามความเหมาะสม  

  5.1.11 กรณี เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง และประสบภัย (ภัยธรรมชาติ ประกันภัยพืชผล)      
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือค่าประสบภัยดังกล่าวแล้ว จ านวนพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 61/62  ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากแปลงเดียวกันที่ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือค่าประสบภัย สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 
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5.2      ะ ะ  ล  

 7 เดือน (มีนาคม 2562 – กันยายน 2562) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.     ประชาสัมพันธ์โครงการ และช้ีแจงเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง 

 20 มี.ค - 31 มี.ค. 62 กรมส่งเสริมการเกษตร 

2.     ข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 

      - พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง  

      - พื้นที่นอกเหนือจากพื้นทีลุ่่มต่ าและภาคใต้  

      - พื้นที่ภาคใต ้

 

ภายใน 30 เม.ย.62 

ภายใน 31 พ.ค.62 

ภายใน 15 ก.ค.62 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 

 

3.     แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารโครงการระดับจังหวัด 
อ าเภอ และคณะกรรมการท างานตรวจสอบสทิธ์ิระดับ
ต าบล 

ภายใน 30 เม.ย. 62 ส านักงานเกษตรจังหวัด
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 

4.     จัดพิมพ์รายช่ือเกษตรกรที่มสีิทธิตามเงื่อนไข
โครงการ 

ตั้งแต่ 30 มี.ค 62          ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

5.     รับแจ้งยืนยันสิทธ์ิ สมัครเข้าร่วมโครงการ 

      - พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง  

      - พื้นที่นอกเหนือจากพื้นทีลุ่่มต่ าและภาคใต้  

      - พื้นที่ภาคใต้  

 

1 เม.ย.62 – 31 พ.ค.62 

1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 

1 เม.ย.62 – 15 ส.ค.62 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

6.     ตรวจสอบสิทธ์ิเกษตรกรผูป้ลูกพืชหลังนา            
ปี2561/62 

(ติดประกาศ/ประชาคม ให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบ) 

      - พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง 

      - พื้นที่นอกเหนือจากพื้นทีลุ่่มต่ าและภาคใต้ 

      - พื้นที่ภาคใต ้

    บันทึกผลข้อมลูตรวจสอบสทิธ์ิเข้าสูร่ะบบ
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 
 

1 เม.ย.62 – 31 พ.ค.62 

1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 

1 เม.ย.62 – 15 ส.ค.62 

คณะท างานตรวจสอบสิทธ์ิ 

ระดับต าบล 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. รับรองสิทธ์ิเกษตรกรผูป้ลกูพืชหลังนา ปี2561/62 
และบันทกึข้อมลูผลการรบัรองสทิธ์ิเข้าสูร่ะบบ
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร 

- พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง 

- พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุม่ต่ าและภาคใต้ 

- พื้นที่ภาคใต้ 

 

 
 

18 เม.ย.62 – 31 พ.ค.62 

18 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62 

18 เม.ย.62 – 15 ส.ค.62 

คณะกรรมการบรหิาร 

โครงการระดบัอ าเภอ  

8 ประมวลผล พรอ้มส่งรายช่ือให้กับ ธ.ก.ส. 18 เม.ย.62 เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการเกษตร 

9. จ่ายเงินให้เกษตรกรผูป้ลกูพืชหลังนาปี 2561/62 25 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. 

10. ประเมินผลโครงการ ก.ย. 62 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

6.           ยนืยันขอรบัสิทธิ์                
6.1 ก าหนดการรับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 

                       กรณีพื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 – 31 พ.ค.62 กรณีพื้นที่นอกเหนือพื้นทีลุ่่มต่ า 
13 ทุ่ง และพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 – 30 มิ.ย.62และ กรณี พื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 – 
15 ส.ค.62 ทั้งนี้ ใหส้ามารถขยายระยะเวลาได้ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ามีความจ าเป็น โดยให้อยู่ใน
อ านาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องมาแจง้ขอเข้า
ร่วมโครงการ ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอที่ตัง้แปลงปลูก 

6.2 สถานท่ีรับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
- สถานที่อื่น ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนัดหมายตามความเหมาะสม 

6.3 วิธีการรับแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
6.3.1 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดพิมพ์รายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62          

ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นรายหมู่บ้าน/ต าบล ตามแบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 (ภาคผนวกท่ี 2) เพื่อรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  

6.3.2 เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการตามแบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 (ภาคผนวกท่ี 2) หากไม่มาแจ้งภายใน กรอบระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 

- เกษตรกรลงลายมือชื่อในแบบแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ด้วยตนเอง 
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