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รายการ/กิจกรรม แผนงาน  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ผลผลิต ทรัพยากรท่ีดินและน ้าได้รับการพัฒนา 5,151,430.00              

กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

   - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 3,600 ไร่ 54,000.00                   

   - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดินปอเทือง (เพ่ิมเติม) 4,000 ไร่ 60,000.00                   

   - ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน 12 แปลง 85,000.00                   

   - จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดจากเกษตรกร (ปอเทือง) 18 ตัน 535,500.00                  

   - โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 61 กลุ่ม 198,250.00                  

   - ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตการขยายเชื อ และติดตามการใช้ พด.13 1 แห่ง 10,000.00                   

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน

   - ค่าสาธารณูปโภค 192,000.00                  

   - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีพัฒนาท่ีดินร่วมกับปูนนาโน 50 แปลง 100,000.00                  

   - ส่งเสริมการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด  1,660 ไร่ 24,900.00                   

   - จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดินจังหวัด 1 ครั ง 38,435.00                   

กิจกรรม  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน

 - ค่าอ้านวยการบริหารจัดการ 293,200.00                  

 - ค่าควบคุมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นท่ีเส่ียงภัยทางการเกษตร 2 แปลง 19,200.00                   

 - ค่าควบคุมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน 1 แปลง 23,000.00                   

 - งบด้าเนินงาน (เพ่ิมเติม) 850,000.00                  

 - รับซื อเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดจากเกษตรกร (เพ่ิมเติม) 62 ตัน 62 ตัน 1,844,500.00               

 - การจัดแสดงต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน ้าหมักชีวภาพคุณภาพสูง 1 แห่ง 5,000.00                     

 - การจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพ่ือรองรับความเส่ียงและภัยพิบัติทางการเกษตร (ปอเทือง 7 ตัน) 7 ตัน 208,250.00                  

- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 12,400 ไร่ 21,000.00                   

กิจกรรม  สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน

 - จัดกิจกรรมงานวันดินโลก 1 ครั ง 30,000.00                   

กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

   - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด) 1 แห่ง 108,400.00                  

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

   - โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม PGS 12 กลุ่ม 201,400.00                  

   - โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 78 ราย 74,500.00                   

   - โครงการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (ต่อยอด) 1 ศูนย์ 50,000.00                   

   - อ้านวยการและบริหารจัดการ 100,000.00                  

สรุปแผนงาน/งบประมาณโครงการประจ้าปีงบประมาณ 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินก้าแพงเพชร 
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รายการ/กิจกรรม แผนงาน  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

   - ค่าส้ารวจ ค่าควบคุมและติดตามการก่อสร้าง จ้านวน 132+68+183 บ่อ 383 บ่อ 24,895.00                   

โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 1,562,782.00              

กิจกรรม พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพื นท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map

   - อ้านวยการและบริหารจัดการ 492,000.00                

     1.1.อ้านวยการและบริหารจัดการ 300,000.00                  

     1.2ค่าจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา 2 ราย 192,000.00                  

   - ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพื นท่ีตาม Agri-Map 648,400.00                

         1.ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์ 100 ตัน) 100 ตัน 170,000.00                  

         2.ส่งเสริมการปรับปรุงพื นท่ีดินกรด 200 ไร่ 200 ไร่ 3,000.00                     

         3.เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 4 ตัน) 4 ตัน 119,000.00                  

         4.ส่งเสริมารปลูกพืชปุ๋ยสด 800 ไร่ 800 ไร่ 12,000.00                   

         5.ผลิตปุ๋ยหมัก พด. 60 ตัน 60 ตัน 204,000.00                  

         6.ผลิต ้าหมักชีวภาพ 10,800 ลิตร 10,800 ลิตร 140,400.00                  

   - สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดินในพื นท่ีท่ัวไป 360,250.00                

         1.จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 11 ตัน 11 ตัน 327,250.00                  

         2.ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 2,200 ไร่ 2,000 ไร่ 33,000.00                   

   - ค่าควบคุมการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าฯ 62,132.00                   

โครงการ ส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 342,700.00                

กิจกรรม ส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

   - โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด้าริ จ้านวน 1 โครงการ 1 โครงการ 132,000.00                  

   - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ (พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน)

         1.1 โรงเรียนใหม่ 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3,600.00                     

         1.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 2564) 2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 1,600.00                     

   - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ (ปกปักทรัพยากร) 1 แห่ง 5,500.00                     

   - อ้านวยการและบริหารจัดการ (เพ่ิมเติม) 200,000.00                  

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน 262,392.00                

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางดิน

   - ผลิตน ้าหมักชีวภาพ 13,800 ขวด 69,000.00                   

   - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 6900 ราย 34,500.00                   

กิจกรรม การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน

   - ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาท่ีดิน 1 แห่ง 12,000.00                   

   - ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินในสถานีพัฒนาท่ีดิน 1 แห่ง 10,000.00                   
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รายการ/กิจกรรม แผนงาน  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

   - โครงการต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 2 แห่ง 20,000.00                   

   - โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 169 ราย 50,000.00                   

กิจกรรม การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ

   - สถานภาพโลหะหนักในดินพื นท่ีเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 8 ตัวอย่าง 400.00                       

   - โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงฝ่านบัตรดินดี 704 ราย 20,592.00                   

   - โครงการพัฒนาระบบ E-Service ข้อมูลคุณภาพดินระดับประเทศ 1,530 ตัวอย่าง 45,900.00                   

โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต้าบล 40,000.00                  

กิจกรรม ความร่วมมือพัฒนาต้าบล (smart tambon)

   - โครงการ ความร่วมมือพัฒนาต้าบล (smart tambon) 2 ต้าบล 40,000.00                   

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 97,900.00                  

กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 11 ศูนย์ 97,900.00                   

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

   - สาธิตการปรับปรุงบ้ารุงดิน 3 ราย 6,000.00                     

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 505,930.00                

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

   - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

     1. ผลิตน ้าหมัก 12,800 ลิตร 12,800 ลิตร 166,400.00                  

     2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ 12 ครั ง 12 ครั ง 45,000.00                   

     3. ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุ 6.6 ตัน 6.6 ตัน 196,350.00                  

     4. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 1,320 ไร่ 19,800.00                   

     5. ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์ 6 ตัน) 6 ตัน 10,200.00                   

     6. ส่งเสริมพื นท่ีดินกรด 12 ไร่ 180.00                       

     7. ผลิตปุ๋ยหมัก พด. 60 ตัน 68,000.00                   

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว)

   - ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1 แปลง 6,000.00                     

โครงการ พัฒนาพื นท่ีเฉพาะ

กิจกรรม พัฒนาพื นท่ีเฉพาะ

โครงการส้ารวจทรัพยากรดินและท่ีดินเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า และใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม 51,193.00                   
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รายการ/กิจกรรม แผนงาน  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

8,026,327.00              

ผลผลิต ทรัพยากรท่ีดินและน ้าได้รับการพัฒนา

กิจกรรม  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน

 - ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก  2,660,000 กล้า 2,660,000 กล้า 3,192,000.00               

 - ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือส่งเสริม  1,325,000+700,000 กล้า 2,025,000 กล้า 1,478,250.00               

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นท่ีเส่ียงภัยทางการเกษตร 300 ไร่ 300 ไร่ 960,000.00                  

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน 3,064,000.00              

จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน 1,000 ไร่

   1. บ้านเขานิยม หมู่ท่ี 7 และบ้านใหม่เขาดงร่ืน หมู่ท่ี 12 ต้าบลพรานกระต่าย 1,000 ไร่ 1,150,000.00               

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน 245 ไร่ (เพ่ิมเติม)

   1. บ้านเขานิยม หมู่ท่ี 7 และบ้านใหม่เขาดงร่ืน หมู่ท่ี 12 ต้าบลพรานกระต่าย (เพ่ิมเติม) 245 ไร่ 490,000.00                  

 - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นท่ีลุ่ม-ดอน 570 ไร่

   1. บ้านคุยป่ารัง หมู่ท่ี 5 ต้าบลวังควง 192 ไร่ 480,000.00                  

   2. บ้านโนนจ่ัน หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งทอง หมู่ท่ี 6 บ้านเนินสง่า หมู่ท่ี 8 บ้านอุบลสามัคคี

 หมู่ท่ี 9 บ้านคลองสุขใจเหนือ หมู่ท่ี 10 บ้านทรายทอง หมู่ท่ี 11 ต้าบลทุ่งทอง

198 ไร่ 494,000.00                  

   3. บ้านโคกเลาะ หมู่ 3 บ้านดอนโค้ง หมู่ 5 และบ้านด้ารงธรรม หมู่ 9 ต้าบลดอนแตง 180 ไร่ 450,000.00                  

กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 6,484,160.00              

 - ค่าก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. 200 บ่อ 3,098,660.00              

 - ค่าก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. (เพ่ิมเติม) 183 บ่อ 3,385,500.00              

กิจกรรม  ส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

 - ก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางล้าเลียง 176,700.00                  

โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 3,506,580.00              

กิจกรรม พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพื นท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map

   - จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าปรับเปล่ียนการผลิตในพื นท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map

   1.บ้านใหม่เริงกะพง หมู่ท่ี 13 ต้าบลหินดาต อ้าเภอปางศิลาทอง 280 ไร่ 430,000.00                  

   2.บ้านหนองดุก หมู่ท่ี 5 ต้าบลถ ้ากระต่ายทอง อ้าเภอพรานกระต่าย 340 ไร่ 566,600.00                  

   3.บ้านห้วยกลุ่ม หมู่ท่ี 11 ต้าบลทรงธรรม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 260 ไร่ 426,660.00                  

   4.บ้านทุ่งเกลา หมู่ท่ี 6 ต้าบลบึงทับแรต อ้าเภอลานกระบือ 300 ไร่ 496,660.00                  

   5.บ้านหนองเตาอิฐ หมู่ท่ี 11 ต้าบลโกสัมพี อ้าเภอโกสัมพีนคร 340 ไร่ 546,660.00                  

   6.บ้านเกาะรากเสียด หมู่ท่ี 2 และบ้านวังเพชร หมู่ท่ี 9 ต้าบลเพชรชมภู อ้าเภอโกสัมพีนคร 234 ไร่ 640,000.00                  

   7.บ้านนานอก หมู่ท่ี ๓ และบ้านหนองทราย หมู่ท่ี ๑๐ ต้าบลวังควง อ้าเภอพรานกระต่าย 200 ไร่ 400,000.00                  
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5

รายการ/กิจกรรม แผนงาน  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

18,861,690.00             

กิจกรรม  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน

 - เคร่ืองสแกนลายนิ วมือ 1 เคร่ือง 6,800.00                     

6,800.00                    

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม พัฒนาด้านการเกษตร

งบบุคลากร

   - เงินเดือนพนักงานราชการ 8 ราย 2,556,240.00               

   - เงินสมทบประกันสังคม 8 ราย 55,400.00                   

2,611,640.00              

29,506,457.00             
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