แผนหน,วยงานรายป)

ลํา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

แผนปฏิบัติงานของนายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณี สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
แผนการดําเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
(6)
(บาท)

(2)

(3)

(4)

ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
(5)
56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

ก. งาน/โครงการ
ก๑ โครงการประจําป)
1.แผนงานส,งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลค,า
ภาคเกษตร
1.1 ผลผลิตการผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับการสงเสริม
และพัฒนา
1.1.1 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค"าเกษตร
1) ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
1.1) พัฒนาสมาชิกศูนย/จัดการศัตรูพืชชุมชน
(1) จัดกระบวนการเรียนรู"
(2) จัดทําแปลงติดตามสถานการณ/การระบาด
ศัตรูพืช

1.1.2 กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค"าเกษตร
1) ครัวไทยสู6ครัวโลก
1.1 ) ส6งเสริมสินค"าเกษตรปลอดภัย
(1) พัฒนากลุ6มผู"ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
(2) จัดกระบวนการเรียนรู"สําหรับเกษตรกร
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(7)

ลํา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

แผนการดําเนินการ
(6)
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(3) สนับสนุนการเรียนรู"
1.2 ผลผลิตเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1.2.1 กิจกรรมหลักส6งเสริมและให"บริการทางการเกษตร
1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
1.1 ) จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู"ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได"รับมอบหมาย
1.2 ) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู6บ"าน
1.3 ) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการเกษตร
2.1) ดําเนินงานตามระบบส,งเสริมการเกษตร
(1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
( Provincial Workshop : PW)
(2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ
(District Workshop : DW)
1.2.2 กิจกรรมหลักจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตร
1) สนับสนุนโครงการพระราชดําริ
(1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห/ฯ
(1.1) ดําเนินการในระหว6างการเปNดคลินิก
(1.1.1) เปNดให"บริการตามแผนปกตไตรมาสละ
1 ครั้ง
- จัดเนื่องในวันคล"ายวันประสูติพระเจ"าวรวงศ/
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ลํา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

แผนการดําเนินการ
(6)
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เธอพระองค/เจ"าศรีรัศม/พระวรชายา(9ธค.55)
(1.1.2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห/ ตามแผนของจังหวัด
(1.1.3) จัดเนื่องในวันคล"ายวันประสูติพระเจ"าหลาน
เธอพระองคืเจ"าทีปSงกรรัศมีโชติพระโอรสใน
พระเจ"าวรวงศ/เธอพระองค/เจ"าศรีรัศมิ์พระวรชายา
( 1.1.4) จัดเนื่องในวันคล"ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร
1.2.3 กิจกรรมหลักพัฒนาองค/กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
1.พัฒนาองค/กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
1.1 ส,งเสริมและพัฒนาองค9กรเกษตรกร
1.1.1 ส6งเสริมและพัฒนากลุ6มส6งเสริมอาชีพการเกษตร
(1) พัฒนากลุ6มส6งเสริมอาชีพการเกษตร
(1.1) อบรมผู"นํากลุ6มส6งเสริมอาชีพการเกษตร
(1.2) เวที่เรียนรู"เพื่อพัฒนากลุ6มส6งเสริมอาชีพการเกษตร
(2) ส6งเสริมและพัฒนาเครือข6าย
(2.1) จัดเวทีเครือข6ายกลุ6มส6งเสริมอาชีพการ
เกษตรระดับจังหวัด
1.1.2 ส6งเสริมและพัฒนากลุ6มแม6บ"านเกษตรกร
(1) พัฒนากลุ6มแม6บ"านเกษตรกร
(1.1) อบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ6ายทอดความรู"
(1.2) จัดทําสื่อการถ6ายทอดความรู"
(1.3) จัดกระบวนการเรียนรู"เพื่อพัฒนายกระดับกลุ6ม
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ลํา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

แผนการดําเนินการ
(6)
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1.1.3 ส6งเสริมและพัฒนากลุ6มยุวเกษตรกร
(1) พัฒนาองค/กรยุวเกษตรกร(1อําเภอ 1
กลุ6มยุวเกษตรกร)
(1.1) อบรมถ6ายทอดความรู"
(1.2) สนับสนุนกลุ6มยุวเกษตรกรสาธิตด"านการ
เกษตรและเคหกิจเกษตร
1.1.4 คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด6น
(1) ระดับจังหวัด
1.1.5 จัดงานวันเกษตรกรประจําปW
1.1.6 จัดเก็บข"อมูลสถาบันเกษตรกร (3ก.)
1.2 ส,งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.2.1 สนับสนุนกลไกการดําเนินงานส6งเสริมวิสาหกิจฯ
(1) ประชุมคณะกรรมการส6งเสริมวิสากิจชุมชนจังหวัด
(2) ประชุมคณะอนุกรรมการส6งเสริมวิสาหกิจที่แต6งตั้ง
โดยคณะกรรมการส6งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
- ระดับจังหวัด
- ระดับอําเภอ
1.2.2 ส6งเสริมกระบวนการเรียนรู"สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
(1) ส6งเสริมการเรียนรู"ภายนอก
- ส6งเสริมการเรียนรู"สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับ
แหล6งเรียนรู"
1.2.3 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด6นระดับจังหวัด
1.2.4 เก็บข"อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
4/5

ผูรับผิดชอบ

ลํา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
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(6)
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ของนายทะเบียน
ก๒ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ,มจังหวัด
ก๓ โครงการตามงบพัฒนาทองถิ่น
ข. งานตามภารกิจพืน้ ฐาน

1. ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ ( DW )
3. ร&วมประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน
(DM)
4. จัดเก็บข"อมูลพื้นฐาน
ค.

งานที่ไดรับมอบหมาย
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู"ปลูกพืชเศรษฐกิจ
2. การช6วยเหลือเกษตรผู"ประสบภัยธรรมชาติ
รวมทั้งสิ้น

สนง.เกษตรจว.
อําเภอ
อําเภอ

2 ตําบล
2 ตําบล
-
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