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ส่วนที่ 1  โครงการจังหวัด ที่มีจังหวัดเปน็หน่วยรับงบประมาณ

1 โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย

                      6,691,000

โครงการที่ 1 - 1.รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรและจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การ

เพาะเล้ียงปลาดุกใหไ้ด้มาตรฐาน” / 2. จัดซ้ือวัสดุการเกษตรเพือ่สนับสนุนปจัจัย

การผลิตบางส่วนใหแ้กเ่กษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ /3. ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินค้าประมงใหไ้ด้มาตรฐาน GAP (ตรวจประเมินฟาร์มและตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างเน้ือปลา )

เกษตรกร จ านวน 200 ราย 2  ส านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 70012  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

เมื่อเกษตรกรได้รับการรับรองระบบ

มาตรฐาน GAP ผลผลิตจะมีราคา

สูงขึ้น พฒันาและต่อยอดด้านการแปร

รูป และส่งออกสู่ต่างประเทศได้

โครงการที่ 2 - 1.คัดเลือกเกษตรกรและจัดฝึกอบรมอบรมใหค้วามรู้เชิงวิชาการ 

หลักสูตรแนวทางการเล้ียงไกพ่ืน้เมืองของเกษตรกรผู้เล้ียงไกพ่ืน้เมือง (เครือข่าย 

ไกป่ระดู่หางด าเชียงใหม่)  /2.จัดสร้างและจัดระบบการจัดการโรงเรือน ใหไ้ด้

มาตรฐานตามระบบปลอดภัยของกรมปศุสัตว์

เกษตรกร จ านวน 50 ราย 2  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 70012  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

การเล้ียงไกพ่ืน้เมืองเปน็อาชีพทาง

การเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ใหแ้ก่

ครอบครัว เปน็การช่วยส่งเสริม

เศรษฐกจิของชุมชนและประเทศ ท า

ใหเ้กดิการพึง่พาตนเองและเกดิความ

มั่นคงในอาชีพปศุสัตว์

สามารถต่อยอดสู่ธุรกจิการผลิตไก่

พืน้เมืองในเชิงการค้าแบบครบวงจรใน

อนาคต

โครงการที่ 3 - 1.คัดเลือกเกษตรกรและจัดฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพและพฒันา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ าใหไ้ด้มาตรฐานอาหารปลอดภัย /2.จัดสร้างโรงเรือน

เพือ่ใหไ้ด้มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เกษตรกร จ านวน 30 ราย 2   ส านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 70012  ครุภัณฑ์

คุณลักษณะครุภัณฑ์

 ราคากลาง

 มีหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นในปถีัดไป

งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

เกษตรกรมีทักษะความรู้ที่เพิม่มากขึ้น

 น าไปพฒันากระบวนการผลิตและ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างรายได้

เพิม่ขึ้นทั้งในกลุ่มและในครัวเรือน 

สามารถต่อยอดใหเ้ปน็ศูนย์ถ่ายทอด

ความรู้แกเ่กษตรกรกลุ่มอืน่ได้ และ

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มี

คุณภาพได้มากขึ้น

วงเงิน (บาท)ช่ือโครงการ
ล าดับ

ความ

ส าคัญ

สรุปบญัชีโครงการจังหวัด

ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม (แผนงาน 3.2)

จงัหวัดปทุมธานี

ความย่ังยืนของโครงการ

(ระบ)ุ

 กลุ่มเปา้หมาย 

(ระบกุลุ่ม-จ านวน)

ประเภท

โครงการ1

วัตถุประสงค์โครงการ

 กจิกรรมโดยย่อ
หน่วยด าเนินงาน

(ระบ)ุ

หน่วยรับงบประมาณ

(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หน่วยงาน)

เป
น็โ

คร
งก

าร
ตา

ม

ภา
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จิห
น่ว
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่วย
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น

ความพร้อม

 (ระบ)ุ
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ๆวงเงิน (บาท)ช่ือโครงการ

ล าดับ

ความ

ส าคัญ

สรุปบญัชีโครงการจังหวัด

ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม (แผนงาน 3.2)

จงัหวัดปทุมธานี

ความย่ังยืนของโครงการ

(ระบ)ุ

 กลุ่มเปา้หมาย 

(ระบกุลุ่ม-จ านวน)

ประเภท

โครงการ1

วัตถุประสงค์โครงการ

 กจิกรรมโดยย่อ
หน่วยด าเนินงาน

(ระบ)ุ

หน่วยรับงบประมาณ

(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หน่วยงาน)

เป
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ความพร้อม

 (ระบ)ุ

2 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี                 36,359,800.00 กจิกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และเกษตรกร                             

กจิกรรมที่ 2 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ                                

  2.1 การเพิม่ประสิทธิภาพการปรับปรุงบ ารุงดิน                                         

   2.2 การเพิม่ประสิทธิภาพการปอ้งกนัก าจัดแมลงศัตรูพชืในข้าวคุณภาพ          

      2.3 การเพิม่ประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพืน้ที่

อ าเภอคลองหลวง อ าเภอ

หนองเสือ อ าเภอธัญบรีุ และ

อ าเภอล าลูกกา จ านวน 660 

คน พืน้ที่ 10,000 ไร่

2 P P ส านักงานเกษตรจังหวัด

ปทุมธานี

70012  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถน าไปใช้ปฏิบติัและถ่ายทอด

ต่อไปได้อย่างย่ังยืน

3 โครงการพฒันายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย 895,100  กจิกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วยและ

การแปรรูปผ้าทอใยกล้วย 

กจิกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์เพือ่รองรับการพฒันาผลิตภัณฑ์ 

กจิกรรมที่ 3 การพฒันาบรรจุภัณฑ์ผ้าใยกล้วยบวัหลวง

1 กลุ่ม จ านวน 20 คน 3   ส านักงานพฒันาชุมชน

จังหวัดปทุมธานี

70012  1. ครุภัณฑ์

 คุณลักษณะครุภัณฑ์

 ราคากลาง

 มีหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นในปถีัดไป

งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

มีความย่ังยืนสามารถขยายผลต่อยอด

ได้โดยกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่ผ่านการ

ฝึกอบรม

4 โครงการพฒันาและส่งเสริมเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

                    13,000,000 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ า เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววิถี

ชุมชนและวัฒนธรรม ทั้ง 2 ฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา                                           

 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรม FAM Trip เชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว/สินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยว

“เที่ยวปทุม แหล่งเรียนรู้ สไตล์ New Normal”                                    

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมแรลล่ีจักรยาน ท่องเที่ยววิถีชุมชนเพือ่สุขภาพ สไตล์ New 

Normal                                                                                   

กจิกรรมที่ 4 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 

กจิกรรมที่ 1 กลุ่ม

นักท่องเที่ยว/ประชาชน 

จ านวน 2,000 คน /กลุ่ม

ส่ือมวลชนและส่วนราชการ 

จ านวน 640 คน  กจิกรรมที่ 

2 กลุ่มประชาชน/เยาวชน/

นร. 1,000 คน / กลุ่ม 

ส่ือมวลชน ส่วนราชการ 

จ านวน 360 คน   กจิกรรมที่

 3 กลุ่มนักท่องเที่ยว นักปัน่

จักรยานและประชาชนทั่วไป 

จ านวน 1,400 คน  และ

กจิกรรมที่ 4 นักท่องเที่ยว

และประชาชนทั่วไป จ านวน

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

4 P P P ส านักงานการท่องเที่ยว

และกีฬา จงัหวัดปทุมธานี

70012  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

การพฒันาการท่องเที่ยวของจังหวัด

ปทุมธานีมุ่งสู่รูปแบบการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการท่องเที่ยว

รวมทั้งส้ิน 56,945,900.00                

ส่วนที่ 2 โครงการจังหวัด ที่มีส่วนราชการอืน่เปน็หน่วยรับงบประมาณ
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ส าคัญ

สรุปบญัชีโครงการจังหวัด

ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม (แผนงาน 3.2)

จงัหวัดปทุมธานี

ความย่ังยืนของโครงการ

(ระบ)ุ

 กลุ่มเปา้หมาย 

(ระบกุลุ่ม-จ านวน)

ประเภท

โครงการ1

วัตถุประสงค์โครงการ

 กจิกรรมโดยย่อ
หน่วยด าเนินงาน

(ระบ)ุ

หน่วยรับงบประมาณ

(ใส่รหสัตามทะเบยีน

หน่วยงาน)

เป
น็โ
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 (ระบ)ุ

1 โครงการเกษตรอนิทรีย์ผักผลไม้ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกหวั

เชื้อจุลินทรีย์นาโนและแอพพลิเคชั่น IOT การแปรรูปผลผลิต

และวัสดุเหลือทิ้ง และการตลาดผลผลิตมาตรฐานอนิทรีย์ไทย

4,500,000 1.การส ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์เกษตรกรหนองเสือ เพือ่เกบ็ข้อมูลของชุมชน ทั้ง

กอ่นและหลัง 2.การออกแบบชีวเทคโนโลยีถังขยายเชื้อจุลินทรีย์เพือ่ปรับดินกรด

และน้ ากร่อยปนเปือ้น/ถังน่ึงฆา่เชื้อ/ถังบดละเอยีด/ถังหมักและสกดัสารชีวภาพ

อนิทรีย์นาโนร่วมกบัแอพพลิเคชั่น IOT กลไกจุลินทรีย์นาโนTHAN/ถังปัน่เหว่ียง/

ถังผสม/ถังพน่ฝอย ร่วมกบักลไกหวัเชื้อจุลินทรีย์นาโนร่วมกบัแอพพลิเคชั่น IOT 3.

 การพฒันาเกษตรอนิทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและหวัเชื้อจุลินทรีย์นาโนร่วมกบั

แอพพลิเคชั่น IOT เพือ่เพิม่ผลผลิต เพิม่คุณค่าโภชนาการอาหาร ลดสารอนัตราย

ไนเตรตและโลหะหนักปนเปือ้น เพิม่ก าไรรายได้ ลดต้นทุน ปรับสภาพดินกรด น้ า

กร่อยแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายฯ เกษตรกรวิสาหกจิหนองเสือ หน่ายงานท้องถิ่น 

สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยฯ มทร ธัญบรีุ 4.การเแปรรูปผลผลิตและวัสดุ

เหลือทิ้งด้วยชีวเทคโนโลยีและหวัเชื้อจุลินทรีย์นาโน/การทดสอบวิเคราะห์

คุณภาพชีวภัณฑ์แปรรูปของชุมชนมาตรฐานอนิทรีย์ไทย 5.การตลาดร่วมกบั

แอพพลิเคชั่น IOTแบบมีส่วนร่วมและแอพพลิเคชั่นการเตรียมดิน น้ า การปลูกผัก

อนิทรีย์ร่วมกบัชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์นาโน การตลาดและการบริหาร

จัดการวิสาหกจิด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ big data ของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกจิ บงึกา

สาม บงึบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตามศาสตร์พระราชา

เกษตรกร จ านวน 6 ราย 

บณัฑิตใหม่ 2 ราย นักศึกษา 

2 ราย

2   มทร.ธัญบรีุ 23054  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

ศูนย์เรียนรู้และปฏิบติัการเกษตร

อนิทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและหวั

เชื้อจุลินทรีย์นาโนร่วมกบัแอพพลิเคชั่น

 ในช่วงต้นน้ า ช่วงกลางน้ าและช่วง

ปลายน้ าตามศาสตร์พระราชาแบบ

ย่ังยืน

2 โครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 5,950,000  กจิกรรม จัดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม สาธิต จ าหน่ายสินค้าชุมชน

และสินค้าทางวัฒนธรรมและเปดิพืน้ที่จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ใหเ้ครือข่าย

ศิลปนิพืน้บา้นและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จ านวน 24 คร้ัง

ประชาชน  5,000  คน

ผู้ประกอบการ จ านวน 250 

คน

3    ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธานี

18002  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

มีการพจิารณาวางแผนและบริหาร

จัดการงบประมาณ  บคุลากร  คือ 

การติดตามและตรวจสอบ

ความกา้วหน้าของการด าเนินงานจริง

เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติังาน โดย

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

สนับสนุน

3 โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 5,100,000 1.ส ารวจ รับสมัคร และรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าหรือบริการของจังหวัด

ปทุมธานี  

2.คัดเลือก และจัดท าข้อมูลโปรไฟล์ ผู้ประกอบการ สินค้าหรือบริการใหม้ีความ

น่าสนใจของจังหวัดปทุมธานี จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ราย  

3.จัดท าคลิปวิดีโอ/สกูป๊แนะน าสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี 

จ านวน 15 ตอน  

4.ออกแบบและจัดท า Banner ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพือ่เปน็ภาพลักษณ์

ในการประชาสัมพนัธ์  

5.เผยแพร่ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการและคลิปวิดีโอ/สกูป๊

แนะน าสินค้าผ่าน Banner ทางส่ือโซเชียล รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ส่ือ 

6.เผยแพร่คลิปวิดีโอ/สกูป๊แนะน าสินค้า ทางสถานีโทรทัศน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 85

 คร้ัง  

7.เผยแพร่คลิปวิดีโอ/สกูป๊แนะน าสินค้า ทาง Youtube จ านวน 15 ตอน

ผู้ประกอบการ จ านวน 150 

คน

3    สนง.พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 13002  งบด าเนินงาน

  ร่างขอบเขตการด าเนินงาน

  การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย

  สามารถด าเนินโครงการได้ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

        (COVID-19)

ประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการของ

จังหวัดปทุมธานีใหผู้้บริโภคทราบ

อย่างทั่วถึง สามารถต่อยอดธุรกจิการ

จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ในปจัจุบนัและอนาคต ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

รวมทั้งส้ิน 15,550,000.00                

รวมวงเงินทั้งสิ้น 72,495,900.00             

หมายเหตุ 1  ช่องประเภทโครงการ ใหก้รอกรหสั ดังน้ี 1 = จ้างงาน 2 = เกษตร 3 = ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP    4 = ท่องเที่ยวชุมชน 5 = แหล่งน้ าชุมชน 6 = โครงสร้างพืน้ฐาน 7 = อืน่ๆ

หมายเหตุ 2  การพมิพร์ายละเอยีดใหพ้มิพต่์อเน่ืองใน row เดียวกนั โดยไม่ต้องตัดข้อความเพือ่ขึ้นบรรทัดใหม่ (1 row 1 record)
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